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Kortsvarsoppgaver 
 
Generelt 
I kortsvarsoppgavene skal kandidaten vise beherskelse av de små, og vesentlige, etnografiske 
og/eller teoretiske detaljer. Oppgavene skal først og fremst prøve pensumoversikten. Det er 
presisert i teksten at om to eller flere oppgaver står til F, skal eksamenskarakteren som helhet stå 
til en F. Årsaken er at to stryk tyder på så store huller i pensumtilegnelsen at helt sentrale 
læringsmål med all sannsynlighet vil ha gått studenten hus forbi. Likevel skal eksamen sees som 
en helhet, slik at hvis fire av oppgavene er godt besvart mens to står stryk fordi oppgavene later til 
å være misforstått, kan sensor gjøre en totalvurdering i lys av kvaliteten på langsvarsoppgaven.  
 
1 Hva betyr ættelinjesystemet for nuernes politiske organisering? 

- Minimumskravet er å trekke inn segmentære opposisjoner og gi en kort forklaring på hva 
dette prinsippet innebærer. En god besvarelse vil nevne hvilken virkning virilokaliteten har, 
der gifte kvinner fungerer som konfliktdempere mellom sin patrilinjes gruppe og sin 
ektemanns gruppe. De aktuelle tekstene er Evans-Pritchards ‘The Nuer of the Southern 
Sudan’ og Hylland Eriksen, spesielt kap 11 

 
2 Gjør kort rede for hva antropologer legger i begrepet ‘etnisitet’. 

- Minimumskravet er å understreke at etnisitet er et aspekt ved en relasjon og derfor dreier 
seg om grenser mellom grupper som anser seg som forskjellige. En god besvarelse vil bl.a. 
trekke inn situasjonell etnisitet, at det meste av forskjeller (språk, klesdrakt, mat, hudfarge, 
religion ++) kan bli en forskjell som gjør en forskjell, og at hva som blir markører for etniske 
grenser vil endre seg over tid, mens grensenes sosiale relevans vedvarer. De mest aktuelle 
tekstene er Eidheim, Gullestad og Hylland Eriksen kap 17. Kuper og Berreman kan også 
være fine å nevne. 

 
3 Hva innebærer et holistisk perspektiv på samfunn og kultur? 

- Minimumskravet er å peke på at antropologer tenker på samfunn som helheter og ikke som 
organisert i adskilte sektorer (økonomi, religion, politikk etc), og det bør også trekkes inn et 
konkret eksempel på en holistisk studie fra pensum (f.eks. Sharp eller Archetti). En god 
oppgave vil koble det til kulturrelativisme, og kanskje også påpeke at antropologiens 
komparative tilnærming står i et spenningsforhold til prinsippene om holisme og 
kulturrelativisme. I tillegg til Sharp og Archetti, kan bl.a. Geertz, Lewis og Lien nevnes. 

 
4 Hva mener Clifford Geertz med at den balinesiske hanekampen kan leses som en tekst? 

- Minimumskravet er å knytte dette til Geertz’ bilder på antropologens posisjon under 
feltarbeidet, og videre til kulturrelativisme og sammenhengen og samspillet mellom ulike 
samfunnsinstitusjoner. En god oppgave vil f.eks. problematisere Geertz's påstand om 
hanekampen som en kunstform, som et estetisk fenomen, i slekt med en teaterforestiling. 

 
5 Redegjør kort for hvordan Sherry Ortner bruker motsetningsparene natur/kultur og offentlig/privat 
som forklaring på hvorfor kvinner alle steder og til alle tider har vært underordnet menn. 

- Minimumskravet er å trekke inn at kultur overalt rangeres over natur, ettersom kulturen kan 
transformere naturen. En god besvarelse vil få med betydningen av kjønnssosialisering, der 
gutter må ut av hjemmet for å finne mannlige rollemodeller. Koblinger til andre bidrag på 
pensum, f.eks. Ardener eller Archetti, er et pluss.  

 
6 Hva er en anomali? Gi minst ett eksempel. 

- Minimumskravet er å trekke inn Mary Douglas’ definisjon, nevne pangolinen og noen av 
trekkene som gjør at den ikke lar seg plassere utvetydig i lele-folkets kategorier. En god 
besvarelse vil påpeke sammenhengen mellom symbolsk klassifikasjon og sosial 



 

 

klassifikasjon og gjerne også koble dette til forestilling om rent og urent, og vil også gjerne 
nevne eksempler på anomalier enten fra andre deler av pensum eller fra samfunnet vi er 
omgitt av. 

 

Langsvarsoppgave 

 
Generelt 
I langsvarsoppgaven testes kandidatens resonnerende ferdigheter og komparative blikk. 
Oppgavene er med vilje laget åpne, slik at uventede etnografiske koblinger på tvers av «temaer» 
kan gi friske, empirinære innsikter. I utgangspunktet er det et krav om minimum fire pensumbidrag, 
hvorav minst en monografi, men hvis kortsvarsdelen viser svært god pensumbeherskelse og god 
fagforståelse forøvrig, vil sensor også her kunne foreta en helhetsvurdering. I enkelte oppgaver vil 
monografiene spille kun en perifer rolle. Felles for alle er at generelle påstander uten etnografisk 
forankring er et stort minus. Så lenge poenger er belagt/sannsynliggjort empirisk, er imidlertid alle 
konklusjoner akseptable (fagkritiske selvsagt inkludert).   
 
Antropologer hevder gjerne at økonomi må studeres i sammenheng med andre 
samfunnsinstitusjoner. Gjør rede for dette synspunktet ved hjelp av empiriske eksempler fra 
pensum. 

- Denne oppgaven gir fritt spillerom til å koble Mauss og hans beskrivelse av gaven som et 
«totalt sosialt faktum» til det store flertall av pensumbidrag, på få unntak nær. 

  
Mange antropologiske teorier har sitt utgangspunkt enten i menneskers praktiske handlinger 
(aktørperspektiv) eller i de organisatoriske forutsetninger for disse praksisene (systemperspektiv). 
Diskuter hvilke konsekvenser slike teoretiske valg kan ha for forståelsen av et empirisk materiale. 

- Her inviteres kandidaten til å problematisere forfatteres valg av analytisk nivå. I hvilken grad 
vi er samfunnsskapere og i hvilken grad vi er samfunnsskapt har vært et 
gjennomgangstema i en rekke av forelesningene. Her er mer eller mindre hele pensum 
relevant.    

 
Mary Douglas hevder at det er et samspill mellom symbolsk klassifikasjon og sosial klassifikasjon. 
Drøft hvorvidt dette er analytisk fruktbart.  

- Dette er en smalere oppgave enn de to andre. Likevel vil Turner, azande-monografien, 
Archetti, Ardener, Ortner, Fortes, Kuper og Gullestad være aktuelle, i tillegg til Douglas 
selv. Andre koblinger vil selvsagt også kunne være aktuelle, så lenge relevansen av dem 
blir understreket.  


