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Bokmål: 

Eksamen består av to deler som begge må bestås.  

Del 1 (kortsvar) teller 50 % og Del 2 (langsvar) teller 50 %.  

Du skal besvare fem av syv spørsmål i Del 1. Du skal deretter besvare ett av to spørsmål i Del 2. Totalt skal 

altså seks oppgaver besvares. Stryk på to av de besvarte kortsvarene (Del 1) vil gi stryk på hele eksamen.  

 

DEL 1: Svar kort på fem av de følgende sju spørsmålene:  

1. Hvorfor var Mauss’ oppdagelse av ’techniques of the body’ så viktig for datidens 

samfunnsvitenskap, og hvorfor er den fortsatt viktig for antropologien i dag? 

 

2. På hvilke måter kan nettverksbegrepet bidra i studier av kompleksitet? 

 

3. Hva innebærer endringen i fokus fra slektskap til relasjoner (relatedness)? 

 

4. Hvordan er Barths ide om ’polyetniske sosiale systemer’ både et stort skritt frem for 

sosialantropologi, og på samme tid begrenset av tidens antropologiske kontekst? 

 

5. Hva mener Teman med at surrogatisvangerskap kan sees som et dyadisk kroppsprosjekt? 

 

6. Hva er et nøkkelsymbol? 

 

7. Psykologien så tidligere på emosjoner som enten drifter, impulser eller instinkter. Hva legger 

Rosaldo i sin påstand om at emosjoner er kroppsliggjorte tanker? 

 

DEL 2: Besvar ett av de følgende to spørsmålene: 

1. I symbolsk antropologi vektlegges særlig mening og emosjoner. Beskriv på hvilke måter symboler 

kan benyttes som et inntak til studier av kultur og samfunn og bruk for eksempel Wolf og Barth til 

kritisk å diskutere slike analytiske perspektiver.  

 

2. Hvilken betydning har begrepet ’feltarbeid’ (og ’feltet’) i samtidens antropologi? Bruk minst tre 

eksempler og diskuter på hvilke måter klassisk antropologisk metode kan være fruktbar for å 

analysere sosiale utfordringer i dag. 
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English: 

The exam consists of two parts – you need to pass both parts in order to pass the exam.   

Part 1 and Part 2 each count for 50 % of the total mark.  

You need to answer 5 out of 7 questions in Part 1. You need to answer one of two questions in Part 2. In 

total, 6 questions must be answered. If you fail two of the short answers (Part 1) you will fail the entire 

exam.  

 

PART 1: Please answer briefly five of the following seven questions: 

1. Why was Marcel Mauss’ observation regarding  ’techniques of the body’ so important for his time’s 

social science, and why is it still important for anthropology today? 

 

2. How can the concept of the "network" contribute to studies of complexity? 

 

3. What are the implications of shifting the focus from "kinship" to "relatedness"?  

 

4. How is Barth’s idea of ’polyethnic social systems‘ both a significant step forward for social 

anthropology, and yet at the same time limited by the anthropological theory of his time?  

 

5. What does Teman mean when saying that surrogacy is a ‘dyadic body project’? 

 

6. What is a ‘key symbol’? 

 

7. Psychology used to consider emotions as either drives, impulses or instincts. What does Rosaldo 

mean when he says that emotions are ‘embodied thoughts’? 

 

PART 2: Please answer one of the following two questions: 

1. Symbolic anthropology emphasises meaning and emotions. Describe how symbols can be used 

as an entrypoint to study culture and society, and use for example Wolf and Barth to critically 

discuss such analytical perspectives.  

 

2. What meaning does the concept of "fieldwork" (and "the field") carry in contemporary social 

anthropology? Use at least three examples and discuss how classic anthropological method can 

be fruitful in order to analyze contemporary social challenges. 


