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Generell antropologi: grunnlagsproblemer og 

kjernespørsmål 

 

 
Utsatt eksamen  

Høsten 2007 

 

 
Både original og kopier (gjennomslagsark) av besvarelsen skal leveres. Skriv tydelig. Skriv 

hardt med spiss penn for godt gjennomslag på kopien. Husk at dersom du får behov for å rette 

opp svaret, må du også rette opp på gjennomslagsarkene. Kopiene blir uleselige om du legger 

flere ark oppå hverandre når du skriver, retter opp o.l. Kladdeark skal ikke leveres unntatt i 

helt spesielle tilfeller. 

 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest 29. januar 2008. 
 

 

 
 

 

Det skal svares på to spørsmål – ett fra del I og ett fra del II. Du må bestå begge 

spørsmålene for å bestå eksamen.  
 

 

                               Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen! 

 

 

 

Lykke til! 

 
*********************************** 
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Del 1 

Bokmål: 

Svar på spørsmål 1 eller 2: 

 

1. Flere forfattere på pensum beskriver ulike relativistiske dilemmaer. Beskriv ett, og bruk 

flere empiriske eksempler. 

 

2. Evans-Pritchard beskriver hekseritro i Zandeland. Skisser kort debatten han tar del i, og 

beskriv argumentasjonen hans. Bruk flere empiriske eksempler. 

 

Nynorsk:  

Svar på spørsmål 1 eller 2: 

 

1. Fleire forfattarar på pensum skildrar ulike relativistiske dilemma. Skildre eitt, og bruk fleire 

empiriske døme. 

 

2. Evans-Pritchard skildrar hekseritro i Zandeland. Skisser kort debatten han tek del i, og 

skildre argumentasjonen hans. Bruk fleire empiriske døme. 

 

Engelsk: 

Answer question 1 or 2: 

 

1. Several authors on the syllabus describe different relativist dilemmas. Describe one, and 

use several empirical examples. 

 

2. Evans-Pritchard describes Zande belief in witchcraft. Outline briefly the debate that he 

partakes in, and describe his argumentation. Use several empirical examples. 
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Del 2 

Svar på spørsmål 3 eller 4: 

Bokmål: 

3.  En serie arbeider på pensum kan sies å romme et perspektiv på forholdet mellom natur og 

samfunn. Velg minst tre arbeider og redegjør for hvordan forfatterne forstår forholdet mellom 

natur og samfunn. 

 

4. Det siste hundreårets debatt om hvordan en bør forstå totemisme kan sies å komprimere 

viktige trekk ved antropologiens historie. Diskuter utsagnet ved hjelp av arbeider på pensum. 

 

Nynorsk: 

Svar på spørsmål 3 eller 4: 

 

3.  Ein serie arbeider på pensum kan seiast å romme eit perspektiv på forholdet mellom natur 

og samfunn. Vel minst tre arbeid og gjer greie for korleis forfattarane forstår forholdet 

mellom natur og samfunn. 

 

4. Debatten det siste hundreåret om korleis ein bør forstå totemisme kan seiast å komprimere 

viktige trekk ved antropologien si historie. Drøft utsagnet med hjelp frå arbeid på pensum. 

 

Engelsk: 

Answer question 3 or 4: 

 

3. Several articles on the syllabus may be said to contain perspectives on the relationship 

between nature and society. Choose at least three articles, and outline how the authors 

understand the relationship between nature and society. 

 

4. In the last century anthropologists have debated how one should understand totemism. This 

debate, it can be argued, summarizes significant features of anthropology’s history. Discuss 

this assertion and use articles on the syllabus. 

 

*********************************************************************** 


