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Informasjon / Information 

 

BOKMÅL: 

Eksamen består av to deler (Kortsvar og Langsvar) som begge må bestås. 

De to delene teller like mye i totalvurderingen. 

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen.  

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.  

Lykke til! 

 

NYNORSK:  

Eksamen består av to delar (Kortsvar og Langsvar) som begge må vere 

bestått. Dei to delane tel like mykje i totalvurderinga. 

Du kan skrive eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.  

Det er ikkje tillate å bruke hjelpemiddel på eksamen. 

Sensuren blir offentleggjord i StudentWeb seinast tre veker etter eksamen.  

Lukke til! 

 

ENGLISH: 

The exam consists 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.   

You may submit your response in Norwegian, Swedish, Danish or English . 

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! 



Eksamensoppgaver / Oppgåver til 

eksamen / Assignments 

 

BOKMÅL 
 

 

KORTSVAR 

 

Alle de følgende seks oppgavene må besvares. Ikke bestått på to eller flere 

oppgaver vil gi stryk på hele eksamen.  

1. Hva betyr ættelinjesystemet for nuernes politiske organisering?  

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

3. Hva innebærer et holistisk perspektiv på samfunn og kultur? 

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

tekst? 

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. 

6. Hva er en anomali? Gi minst ett eksempel. 

 

 

LANGSVAR 

Besvarelsen skal ha sin hovedvekt i en empirisk diskusjon som trekker på minst fire 

pensumbidrag, hvorav minst én monografi. 

Svar på én av følgende tre oppgaver: 

1. Antropologer hevder gjerne at økonomi må studeres i sammenheng med andre 

samfunnsinstitusjoner. Gjør rede for dette synspunktet ved hjelp av empiriske 

eksempler fra pensum.  

2. 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. 

3. Mary Douglas hevder at det er et samspill mellom symbolsk klassifikasjon og sosial 

klassifikasjon. Drøft hvorvidt dette er analytisk fruktbart.  



NYNORSK 
 

 

KORTSVAR 

 

Alle dei følgjande seks oppgåvene må svarast på. Ikkje bestått på to eller 

fleire oppgåver vil gi stryk på heile eksamen.  

1. Kva betyr ættelinjesystemet for nuerne si politiske organisering?  

2. Gjer kort greie for kva antropologar legg i omgrepet ‘etnisitet’. 

3. Kva inneber eit holistisk perspektiv på samfunn og kultur? 

4. Kva meiner Clifford Geertz med at den balinesiske hanekampen kan lesast som ein 

tekst? 

5. Gjer kort greie for korleis Sherry Ortner bruker motsetningspara natur/kultur og 

offentleg/privat som forklaring på kvifor kvinner alle stader og til alle tider har vore 

underordna menn. 

6. Kva er ein anomali? Gi minst eitt eksempel. 

 

 

LANGSVAR 

 

Svaret skal ha sin hovudvekt i ein empirisk diskusjon som trekkjer på minst 

fire pensumbidrag og av desse må minst ein vere ein monografi.  

 

Svar på ei av dei tre følgjande oppgåvene:  

1. Antropologar hevdar gjerne at økonomi må studerast i samanheng med andre 

samfunnsinstitusjonar. Gjer greie for dette synspunktet ved hjelp av empiriske 

eksempel frå pensum.  

2. Mange antropologiske teoriar har utgangspunktet sitt anten i dei praktiske 

handlingane til menneska (aktørperspektiv) eller i dei organisatoriske 

føresetnadene for desse praksisane (systemperspektiv). Diskuter kva konsekvensar 

slike teoretiske val kan ha for forståinga av eit empirisk materiale. 

3. Mary Douglas hevdar at det er eit samspel mellom symbolsk klassifikasjon og sosial 

klassifikasjon. Drøft i kva grad dette er analytisk fruktbart.  

 

 



ENGLISH 

 

 

SHORT ANSWERS 

 

Answer all of the following six questions. To fail two or more leads to fail of 

the exam as a whole. 

1. How does the Nuer lineage system relate to their political organization? 

 

2. Give a brief account of what anthropologists refer to with the concept 

‘ethnicity’. 

 

3. What does a holistic perspective on society and culture imply? 

 

4. What does Clifford Geertz mean in suggesting that the Balinese cockfight 

can be read as a text? 

 

5. Give a brief account of how Sherry Ortner uses the conceptual oppositions 

nature/culture and public/private as an explanation for why women 

everywhere and all time have been subjugated men. 

 

6. What is an anomaly? Give at least one example. 

 

 

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. Anthropologists usually hold that economy should be studied  in connection 

with other social institutions. Use empirical examples from the course 

literature to account for this standpoint. 

  

2. A number of anthropological theories have as their point of departure either 

people’s practical actions (actor perspective) o r the organizational 

conditions for these actions (systems perspective). Discuss the 

consequences such theoretical choices will have on the understanding of a 

given empirical material. 

  

3. Mary Douglas holds that symbolic classification and social classification 

are interconnected. Discuss whether this claim is analytically fruitful .  

 


