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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 fire oppgavene for å bestå eksamen.

Del A (Korte svar). Besvar tre av de følgende fem oppgavene:
1. Hva kjennetegner Malinowskis feltarbeid? Vis også hva som gjorde hans feltarbeid annerledes
enn tidligere feltarbeid.
2. Forklar kort hvordan økologiske forhold framstår i Evans-Pritchards analyse av nuerne.
3. Redegjør for Geertz’ forståelse av kultur. Diskuter kort eventuelle styrker og svakheter ved hans
tilnærming.
4. Redegjør for Mary Douglas’ tilnærming til ‘rent’ og ‘urent’. Hvem trekker hun på faghistorisk?
5. Hvordan forklarer Bateson hva Makten i Anonyme Alkoholikeres Trinn 2 (”Vi kom til den tro at
en Makt større enn oss selv kunne gi oss vår tilregnelighet tilbake”) er, ut fra et kybernetisk
eller systemteoretisk perspektiv?

Del B (Langt svar). Besvar en av de følgende to oppgavene:
1. Diskuter ved hjelp av minst tre eksempler fra pensum hva feminisme og relaterte kritiske
perspektiver har tilført antropologien.
2. Utover 1950 og tidlig 60-tall møtte strukturfunksjonalismen på utfordringer. Diskuter hva disse
utfordringene innebar og bruk minst tre tekster fra pensum for å illustrere hvordan disse ble
forsøkt besvart gjennom utvikling av ny teori og metode.
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English:
The exam is made up 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. What characterises Malinowski’s fieldwork? Show also how his fieldwork differed from earlier
fieldworks.
2. Explain briefly how ecological relations emerge in Evans-Pritchard’s study of the Nuer.
3. Explain Geertz’ understanding of culture. Discuss briefly eventual strengths and weaknesses
implicit to his approach.
4. Outline Mary Douglas’ understanding of ‘pure’ and ‘impure’. Who does she relay on in the
history of anthropology?
5. How does Bateson explain what the Power in step 2 of the A.A. (“We came to believe that a
Power greater than ourselves could restore us to sanity”) is, from the perspective of
cybernetics or system theory?

Part B (Long answer). Answer one of the following two questions:
1. Discuss with the help of at least three examples from the reading list what feminism and related
critical perspectives have contributed to anthropology.
2. Throughout the 1950s and early 60s structural functionalism met upon challenges. Discuss the
nature of these challenges and use at least three texts from the reading list to illustrate how
these were addressed through development of new theories and methodologies.
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