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Bokmål: 

 

Eksamen består av to likeverdige deler: 

- Del A (korte svar) 

- Del B (langt svar)  

Del A og Del B teller omtrent like mye av karakteren.  

 

Du må besvare fire oppgaver:  

- tre oppgaver fra Del A (korte svar), og 

- en oppgave fra Del B (langt svar)  

Du må besvare og bestå alle fire oppgavene for å bestå eksamen. 

 

 

Del A (Korte svar). Besvar tre av de følgende fem oppgavene: 

 

1. Hva er evolusjonisme? Forklar minst to kritiske innvendinger mot den. 

 

2. Hvilke elementer mente Malinowski må være med i et antropologisk feltarbeid? 

 

3. Hva er en ‘anomali’, og hvordan kan anomalier sies å virke styrkende på 

klassifikasjonssystemer?  

 

4. Hvordan løses konflikter hos Nuerne, og hvordan henger dette sammen med deres politiske 

system, slik Evans-Pritchard beskrev det?  

 

5. Hva mener Van Velsen med extended case-analyser, og hvilket syn på forholdet mellom 

normer og individ bygger metoden på. 

 

 

Del B (Langt svar). Besvar en av de følgende tre oppgavene:  

 

1. Hva menes med refleksivitet og hvorfor er dette viktig? Bruk minst tre eksempler fra pensum, 

hvorav en monografi. 

 

2. På hvilken måte innebærer antropologisk feltarbeid en balanse mellom deltagelse og 

instrumentalitet? Drøft med eksempler fra pensum. 

 

3. Diskuter antropologiske perspektiver på endring med utgangspunkt i Mayers studier fra Øst-

London og Manchester-skolen. 
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English: 
 

The exam is made up of two equal parts:  

- Part A (short answers)  

- Part B (long answer)  

Part A and Part B each counts for approximately half of the grade.  

 

You must answer four questions:  

- three questions from Part A (short answers), and  

- one question from Part B (long answer)  

You have to answer and pass all four questions in order to pass the exam.  

 

 

Part A (Short answers). Answer three of the following five questions: 

 

1. What is evolutionism? Explain at least two of the criticisms of it. 

 

2. What elements should be present in an anthropological fieldwork, according to Malinowski? 

 

3. What is an anomali, and in what way can it be argued that they serve to strengthen 

classificatory systems?  

 

4. How does the Nuer solve conflicts, and how does this relate to their political systems, as 

described by Evans-Pritchard?  

 

5. What does Van Velsen mean by extended case analyses, and on what assumptions about the 

relationship between norms and individuals is this method based? 

 

 

 Part B (Long answer). Answer one of the following three questions:  

 

1. What is meant by reflexivity and why is it important? Use at least three examples from the 

reading list. One of these should be a monograph. 

 

2. In what way is anthropological fieldwork a balancing act between instrumentality and 

participation? Discuss, using examples from the reading list.  

 

3. Discuss anthropological perspectives on change based on the Mayers’ studies from East 

London and the Manchester school. 


