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Information/Informasjon 

 
No special exam resources are allowed. 

You may answer in English, Norwegian, Swedish or Danish. 

The exam results will be published in the StudentWeb no later than three weeks after the 

examination. 

Best of luck! 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen. 

Du kan besvare eksamen på engelsk, norsk, svensk eller dansk. 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.   

Lykke til! 

 

 

Det er ikkje tillate å bruke hjelpemiddel på eksamen. 

Du kan skrive eksamen på engelsk, norsk, svensk eller dansk. 

Sensuren vert offentleggjord i StudentWeb seinast tre veker etter eksamen. 

Lukke til! 

 

 

 

 

 



Assignments/Eksamensoppgaver/Oppgåver til 

eksamen 

 

ENGLISH 

 

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

exam.  

Part 1 (Short answers) and Part 2 (Long answer) each count for 50 % of the total mark. 

You need to answer 5 out of 10 questions in Part 1.  

You need to answer 1 of 3 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 – Short answers 

 

Please answer briefly five of the following ten questions: 

1. What does Hannerz mean by claiming contemporary cultures are “creolised”? 

2. On what grounds do Martin and Flynn argue against viewing (political) engagement and 

theoretical innovation as a kind of zero-sum game in anthropology? 

3. What does Scott mean when he says states want to make populations “legible”? 

4. What does Wacquant mean when he says, following Bourdieu, that the state is a 

“bureaucratic field”? 

5. Why does Carsten argue that older studies of kinship relied upon a separation of 

“nature” and “culture”? 

6. In what respect are nations “imagined communities” according to Anderson? 

7. Give examples of identity theft and identity piracy, according to Harrison. 

8. What does Turner mean when he talks of the body as a means of sociality among the 

Kayapo? 

9. Why is anthropology an apt approach to study “meetings”? Refer to Brown et al. 

10. Why does Marcus criticize the Malinowskian scene of the arrival as an ethnographic 

mise-en-scene? 

 

 



Part 2 – Long answer 
 

Please answer one of the following three questions: 

1. Why do anthropologists study not villages as such but in villages? 

2. Is anthropology “ethnography”? Discuss with reference to at least three readings from 

the course. 

3. Are models of “cultures” as fixed, stable and reproducing structures viable in the 21st 

century? Discuss your answer with reference to at least three readings from the course. 

 

 

 

BOKMÅL 
 

 

Eksamen består av to deler som begge må bestås.  

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

Du skal besvare 5 av 10 spørsmål i del 1.  

Du skal besvare 1 av 3 spørsmål i del 2.  

Totalt skal 6 oppgaver besvares.  

Stryk på to av de besvarte kortsvarene (del 1) vil gi stryk på hele eksamen. 

 

Del 1 – Kortsvar 

 

Svar kort på fem av de følgende ti spørsmålene: 

1. Hva mener Hannerz når han hevder at kulturer i dag er “kreolisert”? 

2. På hvilket grunnlag argumenterer Martin og Flynn imot det å se på (politisk) 

engasjement og teoretisk innovasjon som et slags nullsumspill i antropologien? 

3. Hva mener Scott når han sier at stater vil gjøre befolkningen “lesbar” (legible)? 

4. Hva mener Wacquant når han, i samsvar med Bourdieu, sier at staten er et “byråkratisk 

felt”? 

5. Hvorfor hevder Carsten at tidligere studier av slektskap var basert på et skille mellom 

“natur” og “kultur”? 

6. På hvilke måter er nasjoner “forestilte fellesskap”, ifølge Anderson? 

7. Gi eksempler på det Harrison kaller identitetstyveri og identitetskapring (identity piracy). 



8. Hva mener Turner når han snakker om kroppen som et middel for sosialitet blant 

Kayapo? 

9. Hvorfor er antropologi en god måte å studere “møter” på? Referer til Brown et al. 

10. Hvorfor kritiserer Marcus Malinowskis ankomstscene som en etnografisk iscenesettelse 

(mise-en-scene)? 

 

Del 2 – Langsvar 
 

Besvar ett av de følgende tre spørsmålene: 

1. Hvorfor studerer antropologer ikke landsbyer som sådan, men i landsbyer? 

2. Er antropologi “etnografi”? Diskuter ved hjelp av minst 3 tekster fra pensum. 

3. Er modeller av “kulturer” som fastsatte, stabile og reproduserende strukturer holdbare i 

det 21. århundret? Diskuter ved hjelp av minst 3 tekster fra pensum. 

 

 

 

NYNORSK 
 

Eksamen består av to delar som begge må vere beståtte. 

Del 1 (kortsvar) tel 50 % av karakteren og del 2 (langsvar) tel 50 % av karakteren. 

Du skal svare på 5 av 10 spørsmål i del 1.  

Du skal svare på 1 av 3 spørsmål i del 2.  

Totalt skal 6 oppgåver svarast på.  

Stryk på to av kortsvara (del 1) vil automatisk gje stryk på heile eksamen.  

 

 

Del 1 – Kortsvar 

Svar kort på fem av dei ti følgjande spørsmåla: 

1. Kva meiner Hannerz når han hevdar at kulturar i dag er “kreolisert”? 

2. På kva grunnlag argumenterer Martin og Flynn imot det å sjå på (politisk) engasjement 

og teoretisk innovasjon som eit slags nullsumspel i antropologien? 

3. Kva meiner Scott når han seier at statar vil gjere befolkninga “leseleg” (legible)? 



4. Kva meiner Wacquant når han, i samsvar med Bourdieu, seier at staten er eit 

“byråkratisk felt”? 

5. Kvifor hevdar Carsten at tidlegare studiar av slektskap var basert på eit skilje mellom 

“natur” og “kultur”? 

6. På kva måtar er nasjonar “førestilte fellesskap”, ifølgje Anderson? 

7. Gje døme på det Harrison kallar identitetstjuveri og identitetskapring (identity piracy). 

8. Kva meiner Turner når han snakkar om kroppen som eit middel for “sosialitet” blant 

Kayapo? 

9. Kvifor er antropologi ein god måte å studere “møte” på? Referer til Brown et al. 

10. Kvifor kritiserer Marcus ankomstscena til Malinowski som ei etnografisk iscenesetjing 

(mise-en-scene)? 

 

 

Del 2 – Langsvar 
 

Svar på eitt av dei tre følgjande spørsmåla: 

1. Kvifor studerer antropologar ikkje landsbyar i seg sjølv, men i landsbyar? 

2. Er antropologi “etnografi”? Diskuter ved hjelp av minst 3 tekstar frå pensum. 

3. Er modellar av “kulturar” som fastsette, stabile og reproduserande strukturar haldbare i 

det 21. hundreåret? Diskuter ved hjelp av minst 3 tekstar frå pensum. 

 

 


