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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 er gavens tre plikter ifølge Marcel Mauss?  

- De tre pliktene er å gi, å motta og å gi tilbake. Å trekke inn et empirisk eksempel på 
hvordan disse tre pliktene gir seg til kjenne, vil være et pluss. 

2 Nevn minst tre hovedtrekk ved strukturfunksjonalismen. 
- Her skal Durkheims perspektiver om det helhetlige organiske samspillet mellom ulike 

samfunnsinstitusjoner som stort sett befant seg i likevekt trekkes frem. Det bør også 
Radcliffe-Browns mål om å utvikle sosiologiske lover, med nogenlunde samme 
regelmessighet og prediksjonskraft som den naturvitenskapelige, der komparasjon var et 
spesielt viktig verktøy. At studier av samfunn var synkrone «snapshots in human reality», 
og dermed i liten grad tok høyde for endring som ikke var påført utenfra, bør også nevnes. 
Sharps og Bohannans artikler kan gjerne brukes som eksempler på typiske 
strukturfunksjonalistiske analyser.   

3 Hva legger Paul Farmer i ‘strukturell vold’? 
- Her er samspillet mellom det historiske og det samtidige vesentlig. Aktør/handlingsevne vs 

struktur må trekkes inn og gjerne knyttes til hvordan omstendigheter vi ikke er herre over 
skaper globalt ulike muligheter. Et vesentlig poeng ved begrepet ‘strukturell vold’ er at 
makten ikke er lokalisert et enkelt sted eller i en posisjon eller organisasjon, slik at Marx’ 
tese om at vi mennesker nok kan skape historie, men ikke under betingelser vi selv har 
valgt blir spesielt relevant. 

4 Nevn minst fire forhold som ifølge Meyer Fortes må være på plass for å bli regnet som en ‘hel 
person’, nit, hos tallensi-folket. 

- Være enefødt med hodet først og med far og mor som er valgbare for hverandre 
- Ha en mor som blir gravid på nytt 
- Ha mannlige etterkommere 
- Være juridisk uavhengig (sosial/biologisk far må ha gått bort) 
- Må dø i eget hjem i armene på et familiemedlem 
- Må ha en ordentlig begravelse, med sannsigerbekreftelse av personstatus 
- Bli en åndelig følgesvenn (segher) for etterkommer, som i sin tur gjør ham dyrkbar som 

forfar 
5 Hvilken rolle spiller giftoraklet hos azande? 

- For azande er giftoraklet det mest pålitelige av deres midler for å avgjøre 
årsakssammenhenger. Det er derfor også det dyreste. Men selv om det gir entydige svar, 
betyr dette ikke at azandene stoler helt og fullt på dem – og dette poenget bør være med i 
besvarelsen. 

6 Hvorfor er marsvin viktige for forståelse av sykdom og helse blant småbrukere i Ecuadors 
høyland? 

- De tjener som diagnoseorakler. Men for at de skal kunne fungere som dette, kreves at de 
har levd fysisk nær den syke personen, dvs at bistandsprosjektets design, som krevde 
egne bur utenfor huset, ikke var kompatibel med marsvinets betydning for deres forståelse 
av sykdom og helse. 

 



 

 

 
 

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).   
 
«Drøft samspillet mellom etnisitet og sosiokulturell endring.» 
 
Denne oppgaven krever en god forståelse av Barths perspektiv på etnisitet, som vektlegger 
grensene mellom grupper som anser seg som forskjellige snarere enn «egenskaper» ved disse 
gruppene. Også hans sentrale poeng om at hva som brukes for å uttrykke disse grensene endrer 
seg over tid bør være med. Schoebers monografi må brukes her, mens mange pensumartikler er 
relevante – f.eks. Gullestad, Eidheim, Kuper, Lewis, Berreman, Sharp, Howell og Lien.  


