Emnegruppe: IFO 100 Interkulturell forståelse
Emne: IFO114 Sosialantropologi og metode (10 studiepoeng)
Dato: 20.02.2013

KL: 09.00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gjør rede for begrepene kultur og etnisitet, og drøft om verdens mange kulturer blir stadig
mer like på grunn av globaliseringen verden gjennomgår i vår tid.

Eller

Gjør rede for den kulturøkologiske tilnærmingen innenfor sosialantropologien, og drøft
hvordan naturen og økologien man lever i kan bidra til å forme kulturen og samhandlingen
mellom mennesker. Gi eksempler.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for den historiske utviklingen av sosialantropologien som fag.
2) Gjør rede for hva som kjennetegner feltarbeidet som forskningsmetode.
3) Gjør kort rede for Sapir-Whorf-hypotesen om sammenhengen mellom språk og
livsverden.
4) Gjør kort rede for forskjellen på det emiske og det etiske nivået når man beskriver
en kultur.

Tid: 4 timer

mer enn skole

Emnegruppe: IFO100 Interkulturell forståelse
Emne: IFO119 Kommunikasjon, språk og sosiale relasjoner
Dato: fredag 22.02.2013

kl 09:00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 og 2 hver
utgjøre 50 % av karakteren.
Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten

Gjør rede for kulturfiltermodellen for kommunikasjon. Hvordan kan forståelsen denne
modellen gir, hjelpe mennesker å kommunisere bedre interkulturelt?
Eller

Gjør rede for hva som menes med sterke og svake modaliteter, og for hvordan ulike uttrykk
og modaliteter kan inngå i et samspill i en multimodal tekst.

Oppgave 2
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten
Gjør rede for hva som menes med dialog, og hvorfor dialog er viktig for mennesker og
samfunn.
Eller
Gjør rede for ulike strategier i konflikt, og for hvordan man kan gå fram for å løse en konflikt.

Tid:

90 minutter

mer enn skole

Emnegruppe: KUSF 200 Kultur og Samfunn
Emne: KUSF 211 Metode
Dato: onsdag 20.02.2013

Kl 09:00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 og 2 hver utgjøre
50 % av karakteren.

Oppgave 1
Besvar følgende oppgave
Gjør kort rede for de viktigste forskjellene mellom kvalitativ og kvantitativ metode.

Oppgave 2
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gjør kort rede for analyse og tolkning av kvalitative data
Eller

Gjør kort rede for hva som menes med variabler og verdier

Tid: 90 minutter

mer enn skole

