
Universitetet i Oslo 
Sosialantropologisk institutt 
 

 

 
Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo 
E-post: henvendelser@sai.uio.no 
 

 

 

SOSANT2000 – Generell antropologi:  

Grunnlagsproblemer og kjernespørsmål 

 

Eksamensoppgaver til utsatt skoleeksamen 29. mai 2015 

 

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 tre uker etter eksamensdato. 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen! 

No special exam resources are allowed! 

 

 

Lykke til! 

Best of luck! 

 

 

 



 2 

 

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 fem av syv spørsmål i del 1. Du skal deretter besvare ett av fire spørsmål i del 2. Totalt skal 

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

 

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

1. Hva er sosiale felt i Grønhaugs forstand? 

 

2. Forklar Gows påstand om at amazonsk sjamanisme oppsto i byene og ikke i skogen. 

 

3. Hva mener Harrison med ’cultural piracy’?  

 

4. Hva innebærer det å studere det performative i ritualer?  

 

5. Hvordan forandret begrepet «relatedness» antropologers syn på slektskap? 

 

6. Hvordan er Kayapoenes kropp en ’sosial kropp’? Hva skiller deres kroppspraksis fra «vestlig» 

kroppspraksis?  

 

7. Hva er et symbol?  

 

DEL 2: Besvar ett av de følgende fire spørsmålene: 

1. Vis hvorfor forholdet mellom antropologien og menneskerettighetene kan sies å ha vært 

motsetningsfylt.  

 

2. ’God etnografi er når man lever ansikt-til-ansikt med mennesker på et sted, lærer deres språk og 

tar del i deres levemåte’. Diskuter påstanden med henblikk på nyere antropologiske temaer og 

globalisering. 

 

3. Komparasjon i sosialantropologien: muligheter og begrensninger. 

 

4. Bruk minst tre tekster på pensum for å vise hvordan sosialantropologien kan gi oss innsikt i 

kompleksitet. 
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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 five out of seven questions in Part 1. You need to answer one of four questions in Part 

2. In total, six questions must be answered. If you fail two of the short answers (Part one) you will fail the 

entire exam.  

 

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

1. What does Grønhaug mean by ’sosiale felt’? 

 

2. Explain Gow’s claim that Amazon shamanism originated in town and not in the forest. 

 

3. What does Harrison mean by ’cultural piracy’?  

 

4. What does it mean to study the performative in ritual?  

 

5. How did the concept «relatedness» change anthropological approaches to kinship? 

 

6. How is the Kayapos’ body a ’social body’? How does their bodily practice differ from ’Western’ 

practices?  

 

7. What is a symbol? 

 

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

1. The relation of anthropology and human rights has been marked by tensions. Discuss.  

 

2. ’Good ethnography requires to live face-to-face with people in one place, learn their language and 

share their way of life’. Discuss this claim in regard to newer anthropological subjects, and 

globalisation. 

 

3. Comparison in social anthropology: possibilities and limitations. 

 

4. Use at least three texts from the course to show how anthropology can give insights into 

complexity. 


