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Bokmål: 
 

I vurderingen vil det legges vekt på hvorvidt du behersker de aktuelle begreper, hvorvidt du har 

oversikt over de aktuelle tema, og hvorvidt du er i stand til gjøre relevante koblinger til - og 

eventuelt mellom - ulike deler av pensum.  Evnen til å koble teori (begreper) og empiri 

(etnografiske eksempler) blir særlig premiert.  Legg vekt på å skrive sammenhengende 

setninger/avsnitt/resonnement og unngå stikkordsform. 

 

Eksamen består av to deler, som begge må bestås. Del 1, kortsvar, teller 2/3 av karakteren og 

del 2, langsvar, teller 1/3. To stryk på kortsvar vil automatisk gi stryk på hele eksamen. 

 

 

 

Del 1: Kortsvar 

 

Besvar alle de følgende seks spørsmål: 

 

1. Nevn minst tre forhold Edwin Ardener trekker frem som årsaker til at kvinner i 

antropologisk litteratur ofte har fremstått som en ‘fortiet (‘muted’) gruppe’. 

 

2. I følge Eduardo Archetti var det hovedsakelig eldre kvinner som kunne nyttiggjøre seg de 

nye formene for marsvinavl introdusert av bistandsprosjektet i Ecuador. Hvilke kulturelle 

forhold gjorde at det ble slik?  

 

3. Redegjør kort for Goffmans skille mellom ‘frontstage’ og ‘backstage’. 

 

4. Hva legger Mary Douglas i begrepet ‘anomali’? Gi minst ett eksempel. 

 

5. Marcel Mauss kaller gaven ‘et totalt sosialt faktum’. Hva innebærer det? 

 

6. Hva er et multivokalt symbol? 

 

 

 

Del 2: Langsvar 

 

Alle besvarelsene skal ha sin i hovedvekt i en empirisk diskusjon, basert på minst fire 

pensumbidrag, hvorav minst en monografi. 

 

Besvar ett av de følgende tre spørsmål:  

 

1. Feltarbeidets vektlegging av ‘her og nå’ gjorde at antropologer lenge anså sosial og kulturell 

endring som unntak snarere enn som normaltilstand. Diskuter antropologiens utfordringer 

med å finne balansen mellom kontinuitet og endring. 

 

2. Antropologer insisterer på at økonomi ikke kan forstås løsrevet fra andre 

samfunnsinstitusjoner. Gjør rede for det empiriske grunnlaget for denne konklusjonen. 

 

3. En av mange nyvinninger i Fredrik Barths etnisitetsteori var påpekningen av enkeltpersoners 

anledning til å bytte gruppetilhørighet på tvers av etniske grenser. Drøft denne 

innfallsvinkelen til forståelse av etnisitet som prosess. 
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Nynorsk: 

 

I vurderinga vil det bli lagt vekt på om du kjenner dei aktuelle omgrepa, om du har oversikt over dei 

aktuelle temaene, og om du er i stand til gjere relevante koplingar til - og eventuelt mellom - ulike 

delar av pensum.  Evne til å kople teori (omgrep) og empiri (etnografiske døme) blir særleg 

premiert.  Legg vekt på å skrive samanhengande setningar/avsnitt/resonnement og unngå 

stikkordsform. 

 

Eksamen består av to delar, som begge må være bestått. Del 1, kortsvar, tel 2/3 av karakteren 

og del 2, langsvar, tel 1/3. To stryk på kortsvar vil automatisk gi stryk på heile eksamen. 

 

 

 

Del 1: Kortsvar 

 

Svar på alle dei følgjande seks spørsmåla: 

 

1. Nemn minst tre forhold Edwin Ardener trekkjer fram som årsaker til at kvinner i 

antropologisk litteratur ofte har framstått som ei ‘fortagd (‘muted’) gruppe’. 

 

2. I følgje Eduardo Archetti var det hovudsakleg eldre kvinner som kunne nyttiggjere seg dei 

nye formene for marsvinavl introdusert av bistandsprosjektet i Ecuador. Kva kulturelle 

forhold gjorde at det blei slik? 

 

3. Gjer kort greie for Goffmans skilje mellom ‘frontstage’ og ‘backstage’. 

 

4. Kva legg Mary Douglas i omgrepet ‘anomali’? Gje minst eitt døme. 

 

5. Marcel Mauss kallar gåva ‘eit totalt sosialt faktum’. Kva inneber det? 

 

6. Kva er eit multivokalt symbol? 

 

 

Del 2: Langsvar 

 

Alle oppgåvesvara skal ha sin i hovudvekt i ein empirisk diskusjon, basert på minst fire 

pensumbidrag, blant dei minst ein monografi. 

 

Svar på eitt av dei følgjande tre spørsmåla:  

 

1. Feltarbeidet si vektlegging av ‘her og no’ gjorde at antropologar lenge såg sosial og kulturell 

endring som unnatak snarare enn som normaltilstand. Diskuter utfordringar i antropologien 

med å finne balansen mellom kontinuitet og endring. 

 

2. Antropologar insisterer på at ein ikkje kan forstå økonomi lausriven frå andre 

samfunnsinstitusjonar. Gjer greie for det empiriske grunnlaget for denne konklusjonen. 

 

3. Ei av mange nyvinningar i Fredrik Barths teori om etnisitet var at han peika på 

enkeltpersonar sitt høve til å byte tilhøyrsle til gruppe på tvers av etniske grenser. Drøft 

denne innfallsvinkelen til å forstå etnisitet som prosess. 
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English:  
 

In the evaluation, weight will be placed on your treatment of the terms in question, your overall 

grasp of the different themes, and to what degree you are able to establish links to – and possibly 

across – different parts of the reading list. The ability to apply theory (terms) to the empirical 

material (ethnographic examples) will be especially rewarded. Concentrate on writing full-length 

sentences/sections/arguments, and avoid listing your points. 

 

The exam is made up of two parts. Both parts must be passed. Part 1, short answers, counts 

for 2/3 of the whole grade and part 2, long answers, counts for 1/3. To fail two of the short 

questions will automatically lead to Fail of the exam as a whole. 

 

 

 

Part 1: Short answers 

 

Answer all of the following six questions: 

 

1. Provide at least three of the conditions pointed out by Edwin Ardener as causes for why 

women in anthropological literature frequently appear as a ‘muted group’. 

 

2. According to Eduardo Archetti, it was mainly elderly women who could take advantage of 

the new forms of guinea pig breeding. Which cultural factors caused this outcome? 

 

3. Give a brief account of Goffman’s distinction between ‘frontstage’ and ‘backstage’. 

 

4. What is referred to by Mary Douglas’ concept ‘anomaly’? Provide at least one example. 

 

5. Marcel Mauss holds that the gift is a ‘total social fact’. What does this imply? 

 

6. What is a multivocal symbol? 

 

 

 

Part 2: Long answer 

 

Answer one of the following three questions: 
 

The main part of which is an empirical discussion, drawing on at least four different contributions 

from the course reading list, including at least one of the monographs. 

 

1. For decades, the fieldwork’s emphasis of the present caused anthropologists to regard social 

and cultural change as an exception rather than the rule. Discuss anthropology’s challenges 

in finding the balance between continuity and change. 

 

2. Anthropologists insist that the economy cannot be understood as an entity isolated from 

other social institutions. Give an account of the empirical foundations for this verdict. 

 

3. One of many novelties in Fredrik Barth’s theory of ethnicity was pointing out the possibility 

of individuals changing their group affiliation across ethnic boundaries. Assess this 

approach to understanding ethnicity as process. 


