BOKMÅL
Informasjon
Eksamen består av to deler (Kortsvar og Langsvar) som begge må
bestås. De to delene teller like mye i totalvurderingen.
Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen.
Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.
Lykke til!

Eksamensoppgaver
KORTSVAR
Alle de følgende seks oppgavene må besvares. Ikke bestått på to eller
flere oppgaver vil gi stryk på hele eksamen.
1. Hva mener Paul Farmer med at antropologer bør fokusere på
‘strukturell vold’ i sine analyser? Forklar og gi minst ett eksempel.
2. Hva er en gave, og hva slags sosial funksjon har den ifølge Lien i
Båtsfjord?
3. Hvordan kan endringer i farsretten illustrere endringer i norske
forståelser av slektskap?
4. Gjør rede for Goffmans begreper om situasjonsdefinisjon og
inntrykkskontroll, med henvisning til Eidheims analyse av samhandling
mellom samer og nordmenn.
5. Hva er relasjonell autonomi? Forklar ved hjelp av Millars empiri fra
søppelplukkere i Rio.
6. Hva gjør at melketreet hos ndembu ifølge Turner kan kalles et
multivokalt symbol?

LANGSVAR
Besvarelsen skal ha sin hovedvekt i en empirisk diskusjon som trekker
på minst fire pensumbidrag, hvorav minst én monografi.
Svar på en av tre følgende oppgaver:
1. “Å være kulturrelativist og samtidig kjempe for universelle
menneskerettigheter er ingen motsetning.” Drøft påstanden.
2. Drøft hvordan vektlegging av kjønn får konsekvenser for
antropologiske analyser av makt og maktforhold .
3. Slektskap har tradisjonelt sett vært antropologiens viktigste inntak til
forståelsen av sosial organisasjon. Forklar hvorfor det har vært slik og
drøft hvorvidt slektskap fortsatt må være et sentralt antropologisk
tema.

ENGLISH:
Information
The exam is made up of two parts (Short answers and Long answer),
both of which must be assessed as passed. The two parts carry equal
weight in the overall assessment.
No special exam resources are allowed.
The exam results will be published in the StudentWeb no later than three
weeks after the examination.
Best of luck!

Assignments

SHORT ANSWERS
Answer all of the following six questions. To fail two or more lea ds to
fail of the exam as a whole.
1. What does Paul Farmer mean when he holds that anthropologists
ought to focus on ‘structural violence’ in their analyses? Explain and
provide at least one example.
2. What is a gift, and what social function does it serve in Båtsfjord,
according to Lien?
3. How can changes in ‘father’s right’ point to changes in Norwegian
notions of kinship?
4. Give an account of Goffman’s concepts of ‘situation definition’ and
‘impression management’, with reference to Eidheim’s analysis of
interaction between Saami and Norwegians.
5. What is relational autonomy? Explain, with reference to Millar’s
descriptions from garbage pickers in Rio.
6. According to Turner, what makes the Ndembu milk tree a multivocal
symbol?

LONG ANSWER
The answer must be based in an empirical discussion, drawing on at
least four different contributions from the course reading list, including
at least one of the monographs.
Answer one of the following three questions:
1. “To be simultaneously a cultural relativist and an activist for universal
human rights is no contradiction.” Discuss this claim .
2. Discuss how an emphasis on gender has consequences for
anthropological analyses of power and power relations .
3. Traditionally, kinship has been anthropology’s key entry to the
understanding of social organization. Explain why this has been so
and discuss whether kinship must remain a crucial anthropological
topic.

