
 

 

SOSANT1090 – Antropologiens historie  

Utsatt skoleeksamen 15. juni 2017 

---------------------------------------------------------------- 

 

Informasjon/Information 

 
Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen. 
Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.   

Lykke til! 
 
 
Det er ikkje tillate å bruke hjelpemiddel på eksamen. 
Sensuren vert offentleggjord i StudentWeb seinast tre veker etter eksamen. 

Lukke til! 
 
 
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! 

 

 

 

 

 

 

 



BOKMÅL 

Eksamen består av to likeverdige deler: 

- Del A (korte svar) 

- Del B (langt svar).  

Del A og Del B teller omtrent like mye av karakteren.  

Du må besvare fire oppgaver:  

- tre oppgaver fra Del A (korte svar), og 

- en oppgave fra Del B (langt svar).  

Du må besvare og bestå alle de fire oppgavene for å bestå eksamen. 

 

 

Del A (Korte svar) 

Besvar tre av de følgende fem oppgavene: 

1. Forklar hvorfor Stratherns artikkel er både en feministisk kritikk og en kritikk av 

etnosentrisme. 

2. Gjør kort rede for likheter og forskjeller mellom strukturfunksjonalismen og 

Manchesterskolen. 

3. Hva er skillet mellom ingeniør og brikolør ifølge Lévi-Strauss? Hvorfor kaller han 

brikolørens kunnskap for vitenskapen om det konkrete? 

4. Er saltpenger ifølge Godelier en primitiv form for penger? Forklar argumentasjonen 

hans. 

5. Hva kjennetegner den liminale fasen ifølge Turner? 

 

 

Del B (Langt svar) 

Besvar en av de følgende to oppgavene: 

1. Diskuter hvordan det Ortner kaller “dark anthropology” og “anthropology of the good” 

har røtter tilbake i faghistorien. Bruk minst 3 andre eksempler fra pensum. 

2. Redegjør kort for Geertz’ forståelse av kultur. Diskuter svakheter ved dette 

kulturbegrepet ved hjelp av minst 3 eksempler fra pensum. 

 



NYNORSK 

 

Eksamen består av to likeverdige delar: 

- Del A (korte svar) 

- Del B (langt svar).  

Del A og Del B tel omtrent like mykje av karakteren.  

Du må svare på fire oppgåver:  

- tre oppgåver fra Del A (korte svar), og 

- ei oppgåve frå Del B (langt svar).  

Du må svare på, og bestå, alle dei fire oppgåvene for å bestå eksamen. 

 

 

Del A (Korte svar) 

Svar på tre av dei følgjande fem oppgåvene: 

1. Forklar kvifor Stratherns artikkel er både ein feministisk kritikk og ein kritikk av 

etnosentrisme. 

2. Gjer kort greie for likskapar og forskjellar mellom strukturfunksjonalismen og 

Manchesterskolen. 

3. Kva er skiljet mellom ingeniør og brikolør ifølgje Lévi-Strauss? Kvifor kallar han 

brikoløren sin kunnskap for vitskapen om det konkrete? 

4. Er saltpengar ifølgje Godelier ei primitiv form for pengar? Forklar argumentasjonen 

hans. 

5. Kva kjenneteiknar den liminale fasen ifølgje Turner? 

 

 

Del B (Langt svar) 

Svar på ei av dei følgjande to oppgåvene: 

1. Diskuter korleis det Ortner kallar “dark anthropology” og “anthropology of the good” 

har røter tilbake i faghistoria. Bruk minst 3 andre eksempel frå pensum. 

2. Gjer kort greie for Geertz si forståing av kultur. Diskuter veikskapar ved dette 

kulturomgrepet ved hjelp av minst 3 eksempel frå pensum. 

 



ENGLISH 

The exam consists of two equal parts:  

- Part A (short answers)  

- Part B (long answer).  

Part A and Part B each counts for approximately half of the grade.  

You must answer four questions:  

- three questions from Part A (short answers), and  

- one question from Part B (long answer).  

You have to answer and pass all four questions in order to pass the exam.  

 

 

Part A (Short answers) 
 

Answer three of the following five questions: 

1. Explain why Strathern’s article is both a feminist critique and a critique of ethnocentrism. 

2. Explain briefly the differences and similarities between structural functionalism and the 

Manchester school. 

3. What is the difference between engineer and bricoleur, according to Lévi-Strauss? Why 

does he call the knowledge of the bricoleur ’the science of the concrete’? 

4. Is salt money a primitive form of money, according to Godelier? Explain how he argues. 

5. What characterizes the liminal phase, according to Turner?  

 

 

Part B (Long answer) 
 

Answer one of the following two questions: 

1. Discuss how what Ortner calls “dark anthropology” and “anthropology of the good” have 

roots in anthropological history. Use at least 3 other examples from the reading list. 

2. Explain briefly Geertz’ understanding of culture. Discuss weaknesses with this concept 

of culture using at least 3 examples from the reading list. 

 


