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KONTINENT-KORT



Vem gjorde banbrytande fältarbete och forskade om kulahandeln på
Trobriandöarna under åren 1915-1918? (Bronislaw Malinowski)

Vad är skillnaden mellan endogami och exogami? (Endogami syftar på
äktenskap inom den egna släktgruppen, exogami utanför den egna
släktgruppen)

Vilka är de tre typerna av kapital enligt Pierre Bourdieus teori som tillsammans
formar det symboliska kapitalet som skapar status? (Kulturell kapital,
ekonomisk kapital, social kapital)

Hos vilken folkgrupp studerade Lila Abu-Lughood moraliska system, social
organisation och makt, som hon skrivit om i sin bok Veiled Sentiments
(2012)? (Beduinerna)

Vem utvecklade kulturrelativismen? (Franz Boas)

Vad studerade Tanya Murray Li i Sulawesi, Indonesien, under sitt 20 åriga
fältarbete? (Hur samhället i Sulawesi anpassat sig till och påverkats av
kapitalismen)



I vilket land studerade Sidney Mintz hur socker påverkat den industriella
Västvärlden i och med globalisering?  (Puerto Rico)

Vad innebär begreppet "Eurocentrism" (En förståelse av ett överlägset
Europa som det mest civiliserade och utvecklade samhället i jämförelse
med andra)

Vad innebär Claude Levi-Strauss framgångsrika teori om
strukturalism? (Individens sätt att skapa struktur med hjälp av logiska
kategorier och binära oppositioner)

Vem skapade teorin om reciprocitet som påverkade strukturalismen? (Marcel
Mauss)

Vad forskade Margaret Mead om under sitt fältarbete på Samoaöarna år
1925? (Tonåringars erfarenheter och förhållning till sex och sexualitet)

Vad är skillnaden mellan konsangivna och affinala släktingar? (Konsangivna
släktingar syftar på blodsband till dem man härstammar ifrån, affinala
släktingar på ingifta släktingar)



Vem gjorde banbrytande fältarbete på Trobriandöarna? (Bronislaw Malinowski)1.

2. Vilket ekonomiskt system studerade Malinowski på Trobriandöarna? (Kulahandeln)

3. Vilka år genomförde Malinowski sitt fältarbete på Trobriandöarna? (1915-1918)



TANKEBUBBLA



LIMINALFAS
 

Liminalfas är den mellersta fasen i en övergångsrit (separationsfas, liminalfas, återintegration)
enligt Arnold Van Genneps teori. En övergångrit markerar en individs övergång till ett annat

livsstadie, som uttrycks väldigt olika beroende på samhälle och kultur. 



KULTURRELATIVISM
 

Kulturrelativism är ett förhållningssätt som utvecklades av Franz Boas (1858-1942). Begreppet
belyser samhällens unika och kontextuella kultur som måste förstås genom dess egna premisser

och som inte går att jämföras med en annan. 



HOLISM
 

Holism innebär ett perspektiv där helheten i sin kontext inte kan förstås utan att iaktta de små
partiklar som den byggs av. Inom antropologin är detta väldigt centralt eftersom vi studerar

helheten utifrån enskilda delar av hur kultur samspelar med hur människans agens i förhållande
till varandra. Detta bidrar till en förståelse av mänskligheten i sin helhet.



NORM
 

Normer är de oskrivna regler som i vårt samhälle styr beteendet av individer i grupp. Normer
utgör det socialt acceptabla och blir synliga i situationer då någon bryter mot dem. Normer

skapar ramarna för ett samhälles kulturella beteende.


