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

Det skal svares på to spørsmål. De to besvarelsene vektes likt ved utregning av samlet 

karakter på emnet. 

 

 

Bokmål: 
 

Besvar oppgave 1 (enten a eller b) OG oppgave 2 (enten a eller b): 

 

1 

Enten: 

a.  
Drøft Marshall Sahlins og Lila Abu-Lughod til dels motstridende synspunkter på hvordan 

kulturbegrepet kan bidra til en videreutvikling av antropologisk kunnskap. Hva er din mening 

om kulturbegrepet og hvordan det kan anvendes i antropologi? 

Eller: 

b.  
Gjennom en historisk tilnærming viser det seg at mye av det som tillegges en ”autentisk 

fortid” faktisk er fenomener som har vokst frem som følge av situasjoner preget av 

kulturkontakt. Drøft ved bruk av etnografiske eksempler. 
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2 

Enten: 

a.  
”Not only is totemism not to be equated with a single mode of thought, but it is profoundly 

misleading to associate totemism with certain kinds (or, even worse, stages) of culture” (”Ikke 

bare må totemisme ikke bli sammenfallende med en spesiell form for tenkning, men det er 

høyst villedende å assosiere totemisme med visse former (eller, enda verre, visse stadier) av 

kultur”) (Bradd Shore 1996). 

Diskuter dette utsagnet i tilknytning til den såkalte “totemisme debatten”. 

 

Eller: 

b.  

Med utgangspunkt i kvinnelig omskjæring, diskuterer antropologiske utfordringer i studiet av 

fremmede sosiokulturelle praksiser. Bruk etnografiske eksempler. 

 

 

Nynorsk: 

 
Svar på oppgåve 1 (enten a eller b) OG oppgåve 2 (enten a eller b): 

 

1. 

Enten: 

a. 

Drøft Marshall Sahlins og Lila Abu-Lughod sine til dels motstridande synspunkt på korleis 

kulturomgrepet kan medverka til ei vidareutvikling av antropologisk kunnskap. Kva er 

meininga di om kulturomgrepet og korleis det kan brukast i antropologi? 

Eller: 

b. 

Gjennom ei historisk tilnærming viser det seg at mykje av det som blir tilskrive ei ”autentisk 

fortid” faktisk er fenomen som har vokse fram som følgje av situasjonar prega av 

kulturkontakt. Drøft ved bruk av etnografiske eksempel. 

 

2. 

Enten: 

a.  
”Not only is totemism not to be equated with a single mode of thought, but it is profoundly 

misleading to associate totemism with certain kinds (or, even worse, stages) of culture” 

(“Ikkje berre må totemisme ikkje bli samanfallande med ei spesiell form for tenking, men det 
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er høgst villeiande å assosiere totemisme med visse former (eller, endå verre, visse stadier) av 

kultur”  (Bradd Shore 1996) 

Diskuter dette utsagnet i tilknytning til den såkalla ”totemisme debatten”. 

Eller: 

b.  

Med utgangspunkt i kvinneleg omskjering, diskuter antropologiske utfordringar i studiet av 

framande sosiokulturelle praksisar. Bruk etnografiske eksempel. 

 

 

English: 

Answer question 1 (either a or b) AND question 2 (either a or b): 

 

1. 

Either: 

a. Discuss Marshall Sahlin’s and Lila Abu-Lughod’s contrasting points of view on the 

concept of culture and the extent to which  this concept can contribute to anthropological 

knowledge. What is your opinion about the concept of culture and how it may be used in 

anthropology? 

Or: 

b. Through a historical approach it becomes clear that much of what we attribute to an 

“authentic past” actually has arisen within contexts or situations characterized by cultural 

contact. Discuss with use of ethnographic examples. 

 

2. 

Either: 

a. ”Not only is totemism not to be equated with a single mode of thought, but it is profoundly 

misleading to associate totemism with certain kinds (or, even worse, stages) of culture”  

(Bradd Shore 1996). 

Discuss this statement with reference to the so-called ”totemism debate”. 

Or: 

b. With reference to female circumcision, discuss some anthropological challenges to the 

study of alien socio-cultural practices.  Use ethnographic examples. 


