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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. Hvorfor er begrepskritikk en så sentral del av den antropologiske forskningsprosessen? 

 

2. Gjør kort rede for begrensningene ved strukturfunksjonalismen. 

 

3. Relasjonen mellom feminisme og antropologi har til dels vært avmålt. Pek på noen av årsakene 

til dette.  

 

4. Gjør kort rede for Gregory Batesons argument om at tørrlagte alkoholikere har en ‘sunnere’ 

verdensanskuelse enn folkene rundt ham/henne.  

 

5. Redegjør for hovedtrekkene i Franz Boas’ historiske partikularisme. 

 

 

Del B (Langt svar). Besvar en av de følgende tre oppgavene:  

 

1. Holisme er fortsatt et antropologisk ideal. Diskuter, med utgangspunkt i pensum, hvilke 

metodiske fordeler og ulemper som følger av et holistisk perspektiv. 

 

2. «Kultur er først og fremst et meningsfellesskap.» Drøft påstanden, med forankring i minst fire 

pensumbidrag. 

 

3. Nancy Scheper-Hughes beskriver i sin artikkel ‘Ire in Ireland’ reaksjonene hun fikk da hun 

vendte tilbake til felten etter å ha publisert monografien Saints, Scholars and Schizophrenics. 

Bruk hennes redegjørelse som utgangspunkt for en videre drøfting av de etiske dimensjonene 

ved etnografiske feltarbeid og fremstillinger av andres liv. 
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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 frå 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 fem følgjande oppgåvene: 

 

1. Kvifor er omgrepskritikk ein så sentral del av den antropologiske forskingsprosessen? 

 

2. Gjer kort greie for avgrensingane ved strukturfunksjonalismen. 

 

3. Relasjonen mellom feminisme og antropologi har til dels vore avmålt. Peik på nokre av 

årsakene til dette.  

 

4. Gjer kort greie for Gregory Batesons argument om at tørrlagde alkoholikarar har eit ‘sunnare’ 

verdssyn enn folka rundt han/henne. 

 

5. Klargjer hovudtrekka i Franz Boas' historiske partikularisme.  

 

 

 Del B (Langt svar). Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene:  

 

1. Holisme er framleis eit antropologisk ideal. Diskuter, med utgangspunkt i pensum, kva 

metodiske fordelar og ulemper som følgjer av eit holistisk perspektiv. 

 

2. «Kultur er fyrst og fremst eit meiningsfellesskap.» Drøft påstanden, med forankring i minst fire 

pensumbidrag.  

 

3. Nancy Scheper-Hughes skildrar i artikkelen sin 'Ire in Ireland' reaksjonane ho fekk då ho vende 

tilbake til felten etter å ha publisert monografien Saints, Scholars and Schizophrenics. Bruk 

hennar utgreiing som utgangspunkt for ei vidare drøfting av dei etiske dimensjonane ved 

etnografiske feltarbeid og framstellingar av andre sine liv. 
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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. Why is conceptual critique such a vital part of the anthropological research process? 

 

2. Give a brief account of the shortcomings of structural functionalism. 

 

3. The relationship between feminism and anthropology has at times been cautious. Point out 

some of the causes for this.  

 

4. Give a brief account of Gregory Bateson’s case for why the non-drinking alcoholic has a more 

‘healthy’ perception of the world than those who surround him/her.  

 

5. Present the main features of Franz Boas’ historical particularism.  

 

 

 Part B (Long answer). Answer one of the following three questions:  

 

1. Holism remains an anthropological ideal. Discuss the methodological advantages and 

disadvantages of a holistic perspective, and base the discussion in the curriculum. 

 

2. «Culture is first and foremost a fellowship of shared meaning.» Examine this position, with 

reference to a minimum of four works from the curriculum.  

 

3. In her article ‘Ire in Ireland’, Nancy Scheper-Hughes describes the reactions she met when she 

returned to the field after the publication of her monograph Saints, Scholars and 

Schizophrenics. Use her account as a point of departure for a wider discussion of the ethical 

aspects of ethnographic fieldworks and resulting portrayals of other peoples’ lives. 


