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Bokmål:
Alle de seks første spørsmålene skal besvares. I tillegg besvares enten spørsmål 7a eller 7b.
I vurderingen vil det legges vekt på hvorvidt dere behersker de aktuelle begreper, hvorvidt dere har oversikt
over de aktuelle tema, og hvorvidt dere er i stand til gjøre relevante koblinger til - og evt. 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 følgende seks spørsmål:
1. Gjør rede for azandenes bruk av hekseri i årsaksforklaringer. Hvordan kan dette sies å være
rasjonelt?
2. Hva mener Linton med tilskrevet og oppnådd status? Forklar med bruk av empiriske eksempler.
3. Gjør rede for Mary Douglas’ bruk av begrepet anomali. Bruk empiriske eksempler.
4. Archetti diskuterer et utviklingsprosjekt som ikke får forventet effekt. Hva slags forklaringer
trekker han frem?
5. Gjør rede for ulike former for konfliktdempende mekanismer. Bruk empiriske eksempler.
6. Hva er forskjellen mellom begrepene biologisk mor/far og sosial mor/far? Hvorfor er det viktig å
opprettholde skillet i det antropologiske studiet av slektskap? Bruk empiriske eksempler i
forklaringen.
Del 2: Langsvar
Besvar ett av de følgende to spørsmål:
7a. Diskuter hvorfor religion og religiøs praksis er viktige som temaer i antropologisk forskning. Ta
utgangspunkt i hvordan dette temaet behandles i monografien du har lagt opp. Trekk også inn
annen pensumlitteratur.
7b. Forklar hva som menes med makt og ulike former for legitimering av maktrelasjoner. Diskuter
ved hjelp av eksempler fra selvvalgt monografi og pensum for øvrig.
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Nynorsk:
Svar på alle dei seks første spørsmåla. I tillegg svar enten på spørsmål 7a eller 7b.
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 evt. 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 seks spørsmåla:
1. Gjer greie for azandenes bruk av hekseri i årsaksforklaringar. Korleis kan dette seiast å vere
rasjonelt?
2. Kva meiner Linton med tilskriven og oppnådd status? Forklar med bruk av empiriske eksempel.
3. Gjer greie for Mary Douglas' sin bruk av omgrepet anomali. Bruk empiriske eksempel.
4. Archetti diskuterer eit utviklingsprosjekt som ikkje får forventa effekt. Kva slags forklaringar
trekkjer han fram?
5. Gjer greie for ulike former for konfliktdempande mekanismar. Bruk empiriske eksempel.
6. Kva er forskjellen mellom omgrepa biologisk mor/far og sosial mor/far? Kvifor er det viktig å
halde skiljet ved lag i det antropologiske studiet av slektskap? Bruk empiriske eksempel i
forklaringa.

Del 2: Langsvar
Svar på eitt av dei to spørsmåla:
7a. Diskuter kvifor religion og religiøs praksis er viktige som tema i antropologisk forsking. Ta
utgangspunkt i korleis dette temaet blir behandla i monografien du har lagt opp. Trekk også inn
annan pensumlitteratur.
7b. Forklar kva som meinest med makt og ulike former for legitimering av maktrelasjonar. Diskuter
ved hjelp av eksempel frå sjølvvald monografi og resten av pensum.
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English:
All six questions are to be answered. In addition, answer either question 7a or 7b.
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 too Fail of the exam as a whole.

Part 1: Short answers
Answer all of the following six questions:
1. Describe how the Azande use witchcraft as a causal explanation for misfortune. To what extent
can this be said to be rational?
2. What does Linton mean by ascribed and achieved status? Explain with the use of ethnographic
examples.
3. Describe Mary Douglas’ use of the concept “anomaly”. Use empirical examples.
4. Archetti discusses a development project that did not achieve it expected aims. What explanations
for this failure does he highlight?
5. Describe different forms of conflict reducing mechanisms. Use empirical examples.
6. What is the difference between the terms biological mother/father and social mother/father?
Why is it important to maintain this distinction in the anthropological study of kinship? Use
ethnographic examples in your explanation.

Part 2: Long answer
Answer one of the following two questions:

7a. Discuss why religion and religious practices are important as topics in social anthropological
research. Base your discussion on how this topic is treated in the book that you have chosen to
study. Draw also on other literature in the syllabus.
7b. Explain what is meant by power and different forms for legitimising power relations. Discuss this
with reference to your chosen book as well as to other parts of the syllabus.
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