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Bokmål: 

Besvar 1 av følgende: 
 

1. F. Barth har analysert forholdet mellom ritualer og kosmologi blant ulike folkegrupper i 

høylandet på Papua Ny Guinea. Sammenlign trekk ved deres symbolverden med  

M. Blochs analyse av rituell kommunikasjon hos Merina på Madagaskar.  

 

2. E. Venbrux analyserer dødsritualer hos Tiwi. Gjør rede for hans tilnærming og legg spesielt 

vekt på hvordan sosial endring kommer til uttrykk i praksiser og forestillinger knyttet til 

døden. 

 

3. Gjør rede for ulike tilnærmingsmåter til det antropologiske studiet av symboler og 

symbolbruk. Bruk minst to av monografiene på pensum og illustrer ved hjelp av empiriske 

eksempler. 

 

Nynorsk:  
 
Svar på 1 av følgjande: 
 

1. F. Barth har analysert forholdet mellom ritual og kosmologi blant ulike folkegrupper i 

høglandet på Papua Ny Guinea. Samanlikn trekk ved symbolverda deira med M. Blochs 

analyse av rituell kommunikasjon hos Merina på Madagaskar.  

2. E. Venbrux analyserer dødsritual hos Tiwi. Gjer greie for hans tilnærminga og legg spesiell 

vekt på korleis sosial endring kjem til uttrykk i praksisar og tankar knytt til døden. 

3. Gjer greie for ulike tilnærmingsmåtar til det antropologiske studiet av symbol og symbolbruk. 

Bruk minst to av monografiane på pensum og illustrer med hjelp frå empiriske døme. 

 

English: 

Answer one of the following: 
 

1. F. Barth has analyzed the relationship between rituals and cosmology among different groups 

of people who live in the Highlands Papua New Guinea. Compare features of their symbolic 

world with M. Bloch’s analysis of ritual communication among the Merina on Madagascar. 

 

2. E. Venbrux analyses Tiwi mortuary rituals. Explain his approach and pay particular attention 

to how social change is expressed in practices and conceptions related to death. 

 

3. Explain different anthropological approaches to the study of symbols and use of symbols. Use 

at least two of the monographs on the reading list and illustrate by means of empirical 

examples. 


