
Sosialantropologisk 
institutt 

 
ÅRSRAPPORT 

2005 
Vedtatt av styret ved Sosialantropologisk 

institutt den 27.04.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet 

 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 



Innholdsfortegnelse 
 
1. REFLEKSJONER FRA INSTITUTTLEDER............................................................................................... 4 

Eduardo Archetti (1943–2005)...................................................................................................................... 4 
Suksess med gjennomføring på master .......................................................................................................... 4 
Økonomi og ressurser.................................................................................................................................... 4 
Forskning: Kjerneområder og nytt forskningsprosjekt.................................................................................. 5 
Ulf Hanners æresdoktor ved UiO.................................................................................................................. 5 

2. STYRINGSORGANER VED INSTITUTTET............................................................................................... 6 
2.1 INSTITUTTSTYRET ......................................................................................................................................... 6 
2.2 PROGRAMRÅDET ........................................................................................................................................... 6 

3. ØKONOMI 2005............................................................................................................................................... 8 
4. UNDERVISNING OG FORSKNING VED INSTITUTTET........................................................................ 9 

4.1 LAVERE GRADS UNDERVISNING..................................................................................................................... 9 
4.1.1 Studiereformen ..................................................................................................................................... 9 
4.1.2 Emner på 1000-nivå ............................................................................................................................. 9 
4.1.3 Emner på 2000-nivå ............................................................................................................................. 9 

4.2 HØYERE GRADS UNDERVISNING: HOVEDFAG OG MASTERPROGRAMMET..................................................... 10 
4.3 HØYERE GRADS UNDERVISNING: DR. POLIT OG PH.D. ................................................................................ 11 
4.4 OPPTAK TIL LAVERE OG HØYERE GRAD ....................................................................................................... 11 

4.4.2 Opptak til Ph.d. programmet .............................................................................................................. 12 
4.5 EKSAMEN, SENSUR, STUDIEPROGRESJON OG GJENNOMSTRØMNING............................................................. 13 

5. DOKTORGRADER I 2005 ............................................................................................................................ 15 
5.1 ÅSHILD KOLÅS............................................................................................................................................ 15 
5.2 GEIR MOSHUUS........................................................................................................................................... 16 
5.3 TANJA WINTHER ......................................................................................................................................... 16 

6. INTERNASJONALT SAMARBEID OG AKTIVITETER ........................................................................ 17 
6.1 INTERNASJONALT SAMARBEID: UNIVERSITY COLLEGE OG UIO@UTLANDET............................................... 17 
6.2 INSTITUTTSEMINARET ................................................................................................................................. 17 

6.3.1 Våren 2005: ........................................................................................................................................ 17 
6.3.2 Høsten 2005........................................................................................................................................ 18 

7. PUBLIKASJONER STØTTET AV SAI....................................................................................................... 19 
7.1 HØYEREGRADSSTUDENTENES ÅRBOK ......................................................................................................... 19 

8. PROGRAMUTVALGET ............................................................................................................................... 19 
9. ANSATTES AKTIVITETER ........................................................................................................................ 20 

9.1 FAST VITENSKAPELIG ANSATTE................................................................................................................... 20 
9.1.2 Berkaak, Odd Are (Professor) ............................................................................................................ 20 
9.1.3 Broch, Harald Beyer (Professor) ....................................................................................................... 20 
9.1.4 Eriksen, Thomas Hylland (Professor) ................................................................................................ 21 
9.1.5 Fürst, Elisabeth L’orange (Professor)................................................................................................ 21 
9.1.6 Howell, Signe (Professor)................................................................................................................... 22 
9.1.7 Kalland, Arne (Professor) .................................................................................................................. 23 
9.1.8 Krohn-Hansen, Christian (Førsteamanuensis)................................................................................... 24 
9.1.9 Lien, Marianne (Førsteamanuensis)................................................................................................... 24 
9.1.10 Lund, Sarah (Professor) ................................................................................................................... 26 
9.1.11 Melhuus, Marit (Professor) .............................................................................................................. 26 
9.1.12 Sørum, Arve (Professor) ................................................................................................................... 26 
9.1.13 Talle, Aud (Professor) ...................................................................................................................... 27 
9.1.14 Vike, Halvard (Førsteamanuensis) ................................................................................................... 28 
9.1.15 Wikan, Unni (Professor)................................................................................................................... 28 

9.2 MIDLERTIDIG VITENSKAPELIG ANSATTE ..................................................................................................... 29 
9.2.1 Fjeld, Heidi (Stipendiat) ..................................................................................................................... 29 

 2



9.3.2 Flikke, Rune (førsteamanuensis) ........................................................................................................ 29 
9.2.3 Frøystad, Kathinka (Post.doc.)........................................................................................................... 29 
9.2.4 Guzmán-Gallegos, María A. (Stipendiat) ........................................................................................... 30 
9.2.5 Henningsen, Eirik (Stipendiat) ........................................................................................................... 30 
9.2.6 Herrarte-Martinez, Gustavo Adolfo (Stipendiat) ................................................................................ 31 
9.2.7 Kolshus, Thorgeir Storsund (Stipendiat) ............................................................................................ 31 
9.2.8 Leifsen, Esben (Stipendiat) ................................................................................................................. 31 
9.2.9 Lindskog, Benedicte Victoria (Stipendiat) .......................................................................................... 32 
9.2.10 Magnussøn, Anne (Stipendiat).......................................................................................................... 32 
9.2.11 Nilsen, Yael (Stipendiat) ................................................................................................................... 32 
9.2.12 Sommerfelt, Tone (Stipendiat) .......................................................................................................... 33 
9.2.13 Tuastad, Dag (Stipendiat)................................................................................................................. 33 
9.2.14 Waldrop, Anne Kristine (Postdoktorstip.) ........................................................................................ 33 
9.2.15 Ween Gro (Universitetslektor).......................................................................................................... 33 
9.2.16 Weiss, Nerina (Stipendiat) ................................................................................................................ 34 

 

 3



1. Refleksjoner fra instituttleder 
 

Eduardo Archetti (1943–2005) 
Året 2005 har vært preget av at instituttet mistet en kjær medarbeider. Professor Eduardo 
Archetti døde så altfor tidlig natt til 6. juni på Radiumhospitalet. Eduardo var ansatt som 
førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt fra 1980 til 1986, og deretter som professor 
ved samme sted. Eduardo Archetti var en nysgjerrig, kunnskapsrik og kreativ forsker som 
skrev om mange temaer. Etter å ha forsket og skrevet om bønder i Argentina med 
utgangspunkt i økonomisk avhengighetsteori på 1970-tallet gjorde han nye feltarbeid i 
Argentina, Ecuador og Zambia. Hans faglige interesser, som alltid var knyttet til sosiale og 
kulturelle endringsprosesser og modernitet, dreide fra økonomi til symboler og kulturell 
identitet. På 1980- og 1990-tallet skrev Eduardo blant annet om fotball, tango og polo i 
argentinsk nasjonal identitet. Han var en pådriver og inspirasjonskilde i utviklingen av det 
antropologiske studiet av sport de siste par tiårene. Hans seneste, ufullførte prosjekt dreide seg 
om argentinsk vinproduksjon. Gjennom hele sin tid ble han en sentral person ved instituttet og 
med sin uforlignelige humor og varme personlighet hadde han en betydning som gikk langt ut 
over det faglige. Vi minnes vår kollega Eduardo Archetti med stor glede og takknemlighet. 

Suksess med gjennomføring på master 
SAI har helt siden reformen ble innført jobbet aktivt for å bedre gjennomstrømningen på 
masternivå. I 2005 så vi at dette arbeidet ga resultater. Våren 2005 uteksaminerte 
Sosialantropologisk Institutt de første masterstudentene som startet opp ved instituttet etter at 
Kvalitetsreformen ble innført ved UiO.  

Tall fra SV-fakultetet viser at SAI er det instituttet som har hatt størst suksess med å få 
studentene gjennom masterprogrammet på normert tid. I studiekvalitetsrapporten fra 
september pekte vi på betydningen av å få studentene i gang med oppgavearbeidet og i 
kontakt med veileder tidlig i studieløpet. Instituttet har jevnlig presisert overfor både veiledere 
og studenter at det er et mål å gjennomføre studiet på normert tid, og fullt mulig å gjøre dette 
med gode resultater. Et viktig argument for programledelsen har vært at studentene skal 
vurderes på like vilkår, og at det derfor er avgjørende at de bruker like lang tid på 
oppgavearbeidet. Programmet har kun fellesemner i tillegg til den selvstendige 
masteroppgaven, og rapporterer at den kullfølelse som skapes i første semester også bidrar til 
et press mot normert progresjon. Programmet har videre faste innleveringsfrister og en streng 
praksis med tanke på tidsbegrenset tilbud om veiledning. 

Økonomi og ressurser 
Ved årets utgang viste regnskapet at SAI hadde et overskudd på over 5 millioner kroner for 
2005. Dette overskuddet har blitt akkumulert gjennom mange år, men økte betydelig i 2005. 
Noe av forklaringen på dette ligger i Eduardo Archettis bortgang, som resulterte i en ledig 
stilling som vi ikke fikk besatt i 2005. I tillegg hadde vi budsjettert med to nyansettelser 
høsten 2005. Det viste seg at denne tilsettingsprosessen tok betydelig lenger tid enn det vi 
først hadde antatt, med det resultat at disse tilsettingene ikke vil finne sted før i 2006.  
De ubesatte stillingene ved SAI har naturlig nok vært merkbare for staben, i den forstand at 
det har vært færre til å dele på undervisnings- og sensurplikter ved instituttet. Dette har igjen 
resultert i at de aller fleste vitenskapelig ansatte har et betydelig timeoverskudd i forhold til 
sin undervisningsplikt.  
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Forskning: Kjerneområder og nytt forskningsprosjekt 
I 2005 startet Sosialantropologisk Institutt opp arbeidet med å utvikle kjerneområder for 
forskning for instituttet. Arbeidet med utvikling av kjerneområder var en demokratisk prosess 
der alle ansatte gjennom stabsmøter og utarbeiding av tekster som skulle beskrive de enkelte 
kjerneområdene, kom til orde. Arbeidet startet opp mot slutten av året og vil bli videreført inn 
i 2006. De fire kjerneområdene som er blitt definert er 1) Natur, kultur og samfunn, 2) 
Komparativ nordisk etnografi, 3) Politikk, kultur og identitet, og 4) Minoriteter i en global 
verden: Kontinuitet og endring. Alle de foreslåtte kjerneområdene springer ut av og bygger 
videre på pågående forskingsinteresser og - aktiviteter ved SAI. Dette gjør områdene særdeles 
bærekraftige, og instituttet forventer seg en høy aktivitet innenfor alle områdene. På 
stabsmøtet 15. desember ble det klart uttrykt at ideen om spesialisering og fokus som ligger til 
grunn for diskusjonen om kjerneområder og som oppfattes som viktig for å konsolidere og 
styrke pågående forskning, ikke på sikt kan stenge for nye og kreative initiativer til å definere 
andre områder eller faglige foki. Til tross for at de foreslåtte kjerneområdene er relativt åpne 
og inkluderende, er det flere av SAIs tilsatte som forvalter relevant antropologisk kunnskap 
som delvis ligger utenfor disse områdene. På stabsmøtet var det stor enighet om at det er 
viktig å finne en god balanse mellom faglig fokusering og faglig åpenhet. Avgrensning av 
kjerneområdene må til enhver tid fremstå som interessant og stimulerende for den enkelte 
forskers faglige virksomhet. 
 
Mot slutten av 2005 fikk SAI tilsagn på midler fra NFR til prosjektet Informal Child 
Migration in Europe. Prosjektet starter opp 1. mars 2006 og vil være forankret ved 
Sosialantropologisk institutt. Prosjektet er et samarbeid mellom Sosialantropologisk institutt 
og tre andre forskningsinstitusjoner. Det vil vare fram til 30. september 2007.  

Fra Sosialantropologisk institutt vil følgende personer delta: Professor Elisabeth 
L'orange Fürst (prosjektansvarlig), Esben Leifsen (som vil koordinere prosjektet fra oppstart) 
og Cecilie Øien. I tillegg vil det bli utlyst et doktorgradsstipend. De øvrige deltakerne i 
prosjektet er Jørgen Carling (PRIO), Lise Bjerkan (FAFO), Guri Tyldum (FAFO) og Hilde 
Lidén (ISF). Prosjektet fokuserer på hvordan omsorgsnettverk utgjør et potensiale for barn og 
voksne omsorgspersoner som er involvert i uformell og illegal migrasjon til og innenfor 
Europa. I tillegg til fokus på migrantenes forhold til statlig kontroll, vil prosjektet konsentrere 
seg om de involvertes sosiale relasjoner, med særlig vekt på slektskapsbaserte 
omsorgspraksiser. Stikkord for undersøkelsen er praksiser og diskurser når det gjelder kjønn, 
slektskap, familie, barn/ungdom, individuelle rettigheter, kunnskap.  
 

Ulf Hannerz æresdoktor ved UiO 
Ulf Hannerz, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Stockholm, ble etter forslag fra 
instituttet utnevnt som æresdoktor ved UiO 2005. 
Hannerz er en internasjonalt anerkjent antropolog, og er spesielt kjent for sine studier av 
komplekse samfunn (særlig storbyer), globalisering og transnasjonale relasjoner. Hannerz 
holdt sin æresforelesning til en stor gruppe fremmøtte. Forelesningen er publisert i Norsk 
Antropologisk Tidsskrift, 2006 (2). 
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2. Styringsorganer ved instituttet 
Ved Sosialantropologisk institutt finnes det to styringsorganer: Instituttstyret og Programrådet. 

2.1 Instituttstyret 
 
Styret har hatt følgende sammensetning: 

Instituttleder Aud Talle. 
Stedfortreder for instituttleder Signe Howell. 
Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Arne Kalland.  
Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Elisabeth L’Orange Fürst 
Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Odd Are Berkaak.  
Representant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Thorgeir Kolshus  
Representant for gruppen teknisk/administrativt ansatte: Førstekonsulent Kirsten Greiner.  
Representanter for gruppen studenter (to personer): Johannes Elgvin og Hilde Fiva i 
vårsemesteret, Katrine Ree Holmøy og Ingrid M. Tolstad i høstsemesteret.  
 
Følgende vararepresentanter ble valgt:  
Første vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Førsteamanuensis Christian Krohn Hansen  
Andre vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Unni Wikan 
Tredje vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Harald Beyer-Boch 
Fjerde vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte: Professor Sarah Lund 
Første vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Yael Nilsen. 
Andre vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Stipendiat Maria Guzman. 
Første vara for gruppen teknisk/administrativt ansatte: Førstekonsulent Hege Handberg. 
Andre vara for gruppen teknisk/administrativt ansatte: Økonomikonsulent Tsomo 
Gyachungtsang.  
Kontorsjef Max Demuth har vært sekretær for instituttstyret. 
  
 

2.2 Programrådet 
Programrådet har bestått av følgende personer:  
 
Vår 2005:  
Programrådsleder: Signe Howell  
Programleder for bachelorgraden: Arne Kalland  
Programleder for mastergraden: Halvard Vike  
Representant for de midlertidig vitenskapelig tilsatte: Thorgeir Kolshus  
Studentrepresentanter: Aina Hagen, Hedvig Bergem  
Programrådssekretær: Inger-Lise Schwab  
 
Høst 2005:  
Programrådsleder: Aud Talle  
Programleder for bachelorgraden: Arne Kalland  
Programleder for mastergraden: Halvard Vike 
Representant for de midlertidig vitenskapelig tilsatte: Thorgeir Kolshus  
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Studentrepresentanter: Hedvig Bergem, Katrine Ree Holmøy  
Programrådsekretær: Inger-Lise Schwab 
 
Programrådet har ansvar for:  
Avgjørelser om hvilke emner som skal inngå i programmet. 

1. At de emnene som tilbys i programmet utgjør en faglig helhet. 
2. At studentenes faglige interesser og kvalitetsbehov i programmet til enhver tid er 

ivaretatt. 
3. Å reagere på eventuelle brudd med forutsetningene for etablering av programmet og på 

kvalitetssvikt. 
4. Vurdere tilpassing av emnene til programmets overordnete målsetting. 
5. Kvalitetssikring av programmet. 
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3. Økonomi 2005 
 
I. Regnskap for 2005 
Under er en oversikt over hovedtiltakene for 2005. Oversikten viser hva det ble budsjettert med i 
2005 og hva som faktisk ble brukt. Regnskapet for 2004 er også tatt med for å kunne 
sammenlikne med tidligere års resultater.  I kommentarfeltet til høyre ligger det en forklaring på 
over- eller underforbruket.  
Tabell 1. Regnskap i hele tusen pr. 31.12.2005 
 

Aktivitet/ Hovedtiltak 
Regnskap 

2004 
Budsjett 

2005 
Regnskap 

2005 Avvik Kommentar 

Forskning 1099 1481 575 +906

Underforbruket skyldes kr 500 000 til 
utbetaling av timeregnskap som ikke ble 
brukt opp og driftsmidler som ikke er blitt 
brukt opp. Stimuleringsmidler, som blir 
overført fra det ene året til det andre, ligger 
også her.  

Forskerutdanning 2997 2901 2629 +272

Her var forbruket mindre enn beregnet. 
Driftsmidler til stipendiater ble heller ikke 
brukt opp, men de blir overført til neste år. 

Etter- og videreutdanning -83 83 125 -42

Inntekt på kr. 83 000 til etter- og 
videreutdanning fra 2004. Her er det 
overforbruk, men det blir refundert av Norsk 
Antropologisk Forening. 

Undervisning lavere grad 
(eksterne personer) 153 600 542 +58 Her har vi brukt som vi har budsjettert med. 
Undervisning /veiledning 
høyere grad 
(eksterne personer) 

560 500 334       +166

Overskudd på kr. 166 000 i tilknytning til 
SAI-studentstipend. Dette skyldes at 
henting av stipend overlapper fra semester 
til semester.  

Eksamen 
459 1000 719 +281

Underforbruk som skyldes mindre bruk av 
eksterne sensorer enn planlagt. 

Formidling 

63 19 22 -3

Ingen kommentar til dette fordi dette tiltaket 
er brukt opp. Det er penger knyttet til 
formidlingspris. 

Annen faglig aktivitet 

11192 10233 9863 +370

Her ligger det blant annet fastlønn til 
vitenskapelige ansatte. Vi har et overskudd 
på ca. 370 000, som i hovedsak kan 
forklares med Eduardo Archettis død. 

Generell drift 

1744 1761 1706 +55

Vi har ganske bra forbruk på dette tiltaket 
og er i samsvar med budsjettet. 

Administrasjon 

3188 2876 2901 -25

Ingen kommentar til dette tiltaket heller 
siden forbruket ikke avviker mye fra 
budsjettet. 

UTGIFTER  21372 21454 19416 +2038  
Overført fra forrige år -2,698 -2671 -2671  
INNTEKTER -21344 -21985 -21978  
RESULTAT -2670       -3202 -5233  

 
Resultatet fra regnskapet viser en overføring på kr. 5 224 000 fra 2005 til 2006. Det økte 
regnskapsresultatet på 5,2 mill. kroner skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert. Dette kan 
blant annet forklares med et dødsfall i staben vitenskapelig ansatte. Vi ser også at det avsatte 
beløpet til driftsmidler og stimuleringsmidler ikke blir brukt opp. Det er budsjettert med høye 
lønnskostnader til time-/hjelpelærere, og det er avsatt for lite i sykepengerefusjoner og 
svangerskapsrefusjoner. 2,7 millioner av resultatet er overføringen fra 2003. Denne er lagt til for 
at vi i 2006 skal kunne utføre noen aktiviteter som er blitt utsatt. Dette dreier seg om flere 
nytilsettinger innen faste stillinger og rekrutteringsstillinger. 
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4. Undervisning og forskning ved instituttet 
Forsknings- og undervisningsaktivitetene ved instituttet er omfattende og spenner over et vidt 
felt, så vel teoretisk som regionalt. Den enkelte ansattes forskning beskrives under punkt 11. 
Instituttets kompetansekatalog på instituttets nettsider, www.sai.uio.no, gir en god oversikt over 
bredden i forskningsaktivitetene. 

4.1 Lavere grads undervisning  

4.1.1 Studiereformen 
Studiereformen kan sies å være gjennomført. Kun få overgangsstudenter avlegger våre emner nå.  
Det har i 2005 ikke blitt foretatt noen endringer i bachelorprogrammets struktur, bortsett fra at 
staben har diskutert muligheten for å opprette et bacheloressay-emne på 3000-nivå. 
Masterprogrammets struktur ble endret noe i 2005, men programmet kan sies nå å være godt 
etablert. 
 
Informasjonsflyten mellom UiO, fakultetet, instituttet og studentene fungerer bra. Rutiner for 
informasjon til studentene er gjennomgått. 

4.1.2 Emner på 1000-nivå  
Våren 2005 ble det undervist følgende emner:  
SOSANT1200 Former for ulikhet: sosiale hierarkier og maktforhold 
SOSANT1300 Antropologiske perspektiver på økonomi og materielt liv  
SOSANT1400 Symbolbruk og erkjennelsesformer på 1000-nivået.  
SVMET1010 Kvalitativ metode var et tilbud på vårsemesteret og på høstsemesteret (arrangeres 
av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi). 
 
Høsten 2005 ble det gitt undervisning i følgende emner: 
SOSANT1000 Innføring i sosialantropologi 
SOSANT1100 Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold 
SOSANT1131 Regional etnografi: Afrika 
SOSANT1121 Regional etnografi: Europa 
SOSANT1141 Regional etnografi: Midtøsten.  
 
Mens rammen for bachelorprogrammet ble redusert fra 150 studenter til 115, har ikke dette gitt 
utslag på opptakstallene for emner på 1000-nivået. SOSANT1000/1100/11XX/1200/1300/1400 
fortsetter å være populære emner blant studenter som velger disse som en del av sitt støttefag 
eller som frie emner. 
I forbindelse med undervisningen på SOSANT1100 ble det høsten 2005 arrangert en frivillig 
samling på OSI-hytta i Nordmarka. Samlingen var beregnet for nye studenter på 
bachelorprogrammet. Erfaringer viser at dette er et tiltak som bidrar til et godt faglig og sosialt 
miljø, men det er vanskelig å få alle studentene til å melde seg på turen. Kun 60 studenter deltok, 
mot 70 året før. 

4.1.3 Emner på 2000-nivå  
Våren 2005 ble det undervist i følgende emner:  
SOSANT2210 Etnisitet og nasjonalisme  
SOSANT2260 Kjønn i samfunn, kropp og språk 
SOSANT2410 Kosmologi og rituelt liv 
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SOSANT2510 Natur og samfunn 
SOSANT2530 Utvikling 
SOSANT2560 Fra hekseri til vitenskap 
SOSANT2710 Ære.  
 
Høsten 2005 ble det undervist i følgende emner:  
SOSANT2000 Generell antropologi.  
Bemanningssituasjonen ved SAI var grunn til at det ble undervist i kun fem spesialiseringsemner: 
SOSANT2220 Makt og autoritet, 
SOSANT2230 Nyere perspektiver på slektskap 
SOSANT2510 Natur og samfunn 
SOSANT2540 Psykologisk antropologi 
SOSANT2550 Medisinsk antropologi.  
 
Undervisningsformen på emner på 2000-nivået varierte i 2005. Det ble gitt tradisjonell 
seminarundervisning (separate grupper med egne seminarledere som gikk parallelt med 
forelesninger) på SOSANT2000, SOSANT2210, SOSANT2260 og SOSANT2530. Dette 
begrunnes med at SOSANT2000 anses for å være et spesielt krevende og ikke minst viktig emne, 
mens SOSANT2210, SOSANT2260 og SOSANT2530 trekker studenter fra tverrfaglige 
studieprogram (som ikke alltid har en fordypning i sosialantropologi fra før). Størrelsen på de 
andre spesialiseringsemnene åpnet samtidig for at foreleseren kunne legge opp en kombinasjon 
av tradisjonelle forelesninger og seminarvirksomhet. 
 
Fra og med høsten 2005 ble SOSANT1000 Innføring i sosialantropologi innført som et 
forkunnskapskrav på alle emner på 2000-nivået.  
 
Færre studenter avla spesialiseringsemner høsten 2005 enn tidligere. 
Innføring av forkunnskapskravet kan sies å ha ansvar for noe av reduksjonen, samtidig som antall 
studenter på bachelorprogrammet kan sies å være mer stabilt ettersom de fleste 
overgangsstudenter er nå ute av systemet. 
 
Leder for bachelorprogrammet i 2005 var professor Arne Kalland. 

4.2 Høyere grads undervisning: Hovedfag og masterprogrammet  
 
Hovedfag 
Det ble ikke gitt undervisning på hovedfagsnivået i løpet av 2005 og det var kun mulig å melde 
seg opp til SOSANT390 Hovedoppgave. 
 
Masterprogrammet 
Masterprogrammets tredje kull ble tatt opp høsten 2005. Rammen for programmet ble økt fra 50 
til 60 studenter.  
 
Våren 2005 ble det undervist i følgende emner:  
SOSANT4300 Skriveseminar  
SOSANT4400 Litteraturseminar for 4.-semesterstudenter.  
 
Høsten 2005 ble det undervist i følgende emner:  
SOSANT4100 Nyere antropologisk teori 
SOSANT4010 Metode og prosjektbeskrivelse for 1. semesterstudenter  
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SOSANT4300 og SOSANT4400 for 3.-semesterstudenter. 
 
Seminarundervisning på SOSANT4010 bar preg av at emnet var fordelt på tre forelesere, og at 
seminarleder savnet et klart opplegg for emnet. Justeringer ble foretatt fortløpende av leder for 
masterprogrammet for å korrigere for dette. Masterstudenter i sitt første semester hadde ellers 
kontaktpersoner som meldte inn problemer og ønsker til leder for masterprogrammet, noe som 
fungerte godt.  
 
Strukturen på SOSANT4300 Skriveseminaret ble endret etter tilbakemelding fra tidligere 
studenter. Mens emnet er tidligere gitt i form av 6 seminarmøter på henholdsvis høst- og 
vårsemester, ble fordelingen endret. Det ble gitt to felles forelesninger i skriveteknikk i august, 
etterfulgt av de vanlige 6 seminarmøtene. Resterende 4 møter på emnet var planlagt avlagt i form 
av en felles forelesning påfølgende vår, og deretter 3 seminarmøter (også ledet av høstens 
seminarledere). Da rammen for masterprogrammet ble økt fra 50 til 60 studenter ble antall 
grupper økt fra to til tre grupper. Det samme ble gjort på SOSANT4400 Litteraturseminar. 
 
Programleder for masterprogrammet var professor Halvard Vike. 
 

4.3 Høyere grads undervisning: Dr. Polit og Ph.D. 
I 2005 arrangerte instituttet skrive- og metode kurset i både høst- og vårsemester, og kurs i nyere 
antropologisk teori i vårsemesteret. Kandidater hadde også mulighet til å avlegge fakultetets kurs 
i vitenskapsteori, og Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies.  
Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies og deltakelse på halvparten av 
instituttseminarene de semestrene kandidater ikke er på feltarbeid var obligatorisk for kandidater 
med opptak fra og med januar 2005. 
Tre dr.polit. kandidater disputerte i 2005: Åshild Kolås, Geir Moshuus og Tanja Winther. 
 
Ansvarlig for doktorgradsprogrammet i år 2005 var professor Halvard Vike. 
 

4.4 Opptak til lavere og høyere grad  
Bachelorprogrammet 
Høsten 2005 var opptaksrammen for bachelorprogrammet 115 studenter. 251 søkere hadde 
programmet som sin første prioritet og 189 fikk tilbud om studieplass. 149 studenter takket ja til 
plassen på bachelorprogrammet. Poenggrensen for primære søkere var 44,0. 
 
Masterprogrammet 
Instituttet har fortsatt ordningen med å gjennomføre opptak til høyere grads studier kun en gang i 
året, med studiestart i høstsemesteret. 
 
Ved opptak til masterprogrammet høsten 2005 var kravet: 

- fullført cand.mag.-grad med mellomfagsfordypning i sosialantropologi, eller  
- fullført bachelorgrad med 80 studiepoengs emnegruppe i sosialantropologi eller 

tilsvarende, eller 
- fullført godkjent tverrfaglig bachelorgrad med minst 60 studiepoeng i sosialantropologi. 

 
Søkere ble rangert etter vektet gjennomsnittskarakter på samlet mellomfag i sosialantropologi 
eller sosialantropologiske emner tilsvarende mellomfag.  
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Tabellen under viser opptaksrammer, antall søkere, samt karakterkrav for å komme inn på høyere 
grads studier ved SAI.  
 

   
Søkere tilbudt plass på høyere grad 

 
 
 
 
År 

 
 
 
Opptaks
-ramme 

 
Karakter 
for 
garantert 
opptak 

 
 
Antall  
søkere 

 
Karakter på samlet mellomfag 

 
Andel 
kvinner 

 
Antall  
studenter  
som startet på  
høyere grad 

1997     120  V+H    
1998     109  V+H    
1999       77  V+H    
2000       95    
2001 76 2,4     79 Alle med 2,7 eller bedre 75% 65 
 
2002 

 
50 

 
2,5 

 
    75 

Alle med 2,6 eller bedre 
og noen med 2,7 

 
84% 

 
50 

2003 
Master 

 
50 

 
Fjernet 

 
  112 

Alle med 2,5 eller bedre 
eller B eller bedre: 57 personer 

 
72% 

 
52 

2004 
Master 

50 Fjernet 140 Karaktergrensen: 63,64 (dvs: en 
svak B i snitt) 

80% 51 

2005 
Master 

 
60 

 

 
Fjernet 

 

 
95 

 
Karaktergrensen: 63,33 (dvs: en 
sterk C, opp mot en svak B) 

 
71% 

 
52 

 
Sammen med opptakssøknaden skulle alle søkere levere en kortfattet prosjektskisse (ca. 1 side) 
inneholdende tema, problemstilling og sted for feltarbeid. Veileder ble tildelt på bakgrunn av 
skissen som i tillegg skulle bidra til at studentene kom raskt i gang med forberedelser til 
feltarbeid og masteroppgave. Skissen var en obligatorisk del av søknaden, men lå ikke til grunn 
for rangering av søkere.  
 
I forbindelse med høstens opptak ble det opprettet en komité på tre personer som vurderte alle 
prosjektskisser for studenter med opptak. Det ble arrangert både et møte og enkelte 
veiledningstimer for studenter med prosjektskisser komiteen vurderte som vanskelig 
gjennomførbare. Komiteen fanget dermed opp vanskelige prosjekter på et tidlig tidspunkt, slik at 
de fleste studenter kunne endre prosjektet sitt allerede ved semesterstart. 
 

4.4.2 Opptak til Ph.d. programmet 
Sosialantropologisk institutt hadde en opptaksramme til ph.d. programmet på 5 kandidater.  
 
For det ordinære opptaket til Ph.d.-programmet våren 2005 var det 5 søkere. To av disse ble tatt 
opp, en ble tatt opp under forutsetning av tilfredstillende finansiering. To søknader ble avslått. 
Opptakskomiteen ble ledet av Halvard Vike. 
 
For det ordinære opptaket til Ph.d.-programmet høsten 2005 var det 3 søkere. En ble tatt opp, en 
ble tatt opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering. En søknad ble avslått. 
Opptakskomiteen ble ledet av Halvard Vike. 
 
Det ble utlyst to universitetsstipendiatstillinger i 2005. Det var 18 søkere. Bedømmelseskomiteen 
besto av Harald Beyer Broch, Signe Howell og Halvard Vike. 
 
Pr 31.12.05 var 24 kandidater tilknyttet instituttets doktorgradsprogram. 
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4.5 Eksamen, sensur, studieprogresjon og gjennomstrømning  
 
Med innføringen av Kvalitetsreformen ved UiO er vi pålagt å skrive årlige 
studiekvalitetsrapporter til fakultetet. En slik rapport skal leveres hver høst. For en nærmere 
gjennomgang av instituttets arbeid med eksamen, sensur og studiekvalitet, henviser vi til denne 
rapporten.  
 
Det ble i 2005 arrangert eksamener på 1000-, 2000- og 4000-nivå i samsvar med 
emnebeskrivelser. Eksamener tilhørende tidligere studiestruktur (Cand.mag.- og Cand.polit.-
studiet med grunnfag/mellomfag/hovedfag) ble faset ut i løpet av 2005 (med unntak av 
avsluttende hovedfagseksamen SOSANT390). Eksamen i SOSANT300 Innføring, SOSANT310 
Vitenskapsteori/antropologiske klassikere/regional etnografi, SOSANT320 Metode og 
SOSANT330 Prosjektbeskrivelse/etnografisk essay ble arrangert for siste gang våren 2005. 
Eksamen i SOSANT390 Hovedoppgave og avsluttende muntlig eksamen arrangeres siste gang 
våren 2007, med innleveringsfrist for hovedoppgaver 1. mars 2007.  
 
SAI benytter én sensor for hver besvarelse ved de fleste eksamener. Før en sensor setter 
karakteren A eller F, skal hun/han konferere med emneansvarlig og eventuelt få denne til å 
krysslese besvarelsen. Det brukes to sensorer for hver besvarelse hvis det er få kandidater til en 
ordinær eksamen. Det brukes også to sensorer ved muntlige eksamener, samt i tilfeller der den 
ene sensoren mangler sensurerfaring eller det blir ansett som nødvendig for å sikre kvaliteten på 
sensureringen. Ved klagesensur og avsluttende hovedfagseksamener brukes to sensorer, hvorav 
minst én ekstern. 
 
For å sikre enhetlig bruk av den nye karakterskalaen ved de sosialantropologiske instituttene i 
Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, vedtok Nasjonalt fagråd i sosialantropologi 9. mai 2003 å 
iverksette en utveksling av sensorer mellom instituttene. I tråd med denne såkalte 
kontrollfunksjonen, skal hvert institutt hvert semester la minst én sensurkommisjon i ett av 
emnene på hvert progresjonsnivå (1000-, 2000- og 4000-nivå) ha to sensorer, hvorav én ekstern 
oppnevnt blant de vitenskapelig ansatte ved ett av de tre andre universitetene. 
Våren 2005 var Odd-Are Berkaak utvekslingssensor, mens Trond Thuen, UiTø, sensurerte ved 
SAI. Høsten 2005 var Rune Flikke utvekslingssensor ved NTNU i Trondheim, mens Harald 
Aspen, NTNU, sensurerte ved SAI. 
 
Alle institutter er fra 2004 pålagt å ha en ekstern tilsynssensor som blant annet skal vurdere 
eksamensresultater, sensur, eksamensformer og eksamensoppgaver i forhold til læringsmål, 
undervisningsformer og pensum. Tilsynssensor skal avgi rapport for hvert studieår. I tråd med 
krav om ekstern tilsynssensor, har instituttet inngått kontrakt om tilsynssensoroppdrag med Olaf 
Smedal, UiB, for perioden 15.08.04 – 14.08.07. For mer detaljert informasjon henvises det til 
Smedals rapport for studieåret 2004/2005. 
 
Gjennomføringen av bachelorprogrammet  
Med opptaket av instituttets første kull bachelorstudenter høsten 2003 er det ingen studenter som 
har gjennomført bachelorprogrammet i sin helhet ennå. Det er derfor kun overgangsstudenter 
som i løpet av skoleåret 2004-2005 gjennomførte bachelorprogrammet i sosialantropologi. Våren 
2005 var studiepoengfordelingen (uten gjentak av eksamen) på sosialantropologi-emner på 
bachelornivå slik: 313 studenter produserte 6444 studiepoeng, som utgjorde et snitt på 20,6 
studiepoeng per student. Høsten 2005 var det 342 studenter, som til sammen produserte 6528 
studiepoeng. Dette utgjorde et snitt på 19,1 studiepoeng per student. (Kilde: Database for 
statistikk om høgre utdanning: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/) 
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For mer detaljer om gjennomføringsdata og evalueringer av gjennomføringen av 
bachelorprogrammet m.m, henvises det til instituttets studiekvalitetsrapport og 
bachelorprogrammets årsrapport, anno september 2005. 
 
Gjennomføringen av masterprogrammet  
Våren 2005 ble det for første gang avholdt avsluttende mastergradseksamener i 
sosialantropologi. Av de 50 studentene som startet på masterprogrammet høsten 2003, trakk noen 
seg fra programmet tidlig på høsten og én sluttet senere for å studere ved annet universitet. Totalt 
har 45 studenter fra 2003-kullet vært registrert som masterstudenter gjennom studiets normerte to 
år. Av disse 45 fullførte 20 masterprogrammet på normert tid våren 2005. I tillegg leverte 1 
student masteroppgaven på våren, men gjennomførte avsluttende muntlig eksamen først i 
september grunnet sykdom (eksamen registreres dermed på høstsemesteret 2005). Dermed har 
47% av 2003-masterkullet (21 av 45) fullført programmet på tilnærmet normert tid. Av de 24 
som ikke fullførte våren 2005, fikk 12 innvilget permisjon/utsettelse i ett eller to semestre på 
bakgrunn av dokumenterte gyldige årsaker, mens 12 var forsinket uten gyldig grunn. 4 har 
hoppet av studiet, 2 har ikke vært registrert ved UiO siden høsten 2003 og 2 har startet på andre 
studieprogrammer ved UiO. 9 studenter gjennomførte avsluttende muntlig eksamen høsten 2005. 
Hvis man tar hensyn til de gyldige forsinkelsene, kunne man forvente at 33 (21 + 12) studenter 
skulle ha fullført programmet våren 2005 dersom alle fullførte på normert tid. Av disse 33 
fullførte altså 21, hvilket utgjør 64%. 
 
Gjennomsnittskarakteren på avsluttende mastergradseksamener våren 2005 var B. Karakterene 
var som følger:   

Karakterfordeling  
Karakterer Prosent Absolutte tall 

A 30 6 
B 40 8 
C 25 5 
D 5 1 
E 0 0 
F 0 0 

Totalt 100 20 
Gjennomsnitts-karakter B 

 
 
Gjennomsnittskarakteren på avsluttende mastergradseksamener høsten 2005 var B. Karakterene 
var som følger:   

Karakterfordeling  
Karakterer Prosent Absolutte tall 

A 0 0 
B 44 4 
C 33 2 
D 22 3 
E 0 0 
F 0 0 

Totalt 100 9 
Gjennomsnitts-karakter C 
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For mer detaljer om gjennomføringsdata og evalueringer av gjennomføringen av 
masterprogrammet med mere, henvises det til instituttets studiekvalitetsrapport og 
masterprogrammets årsrapport, fra september 2005. 
 
Det andre masterkullet (2004-kullet) var på feltarbeid våren 2005. Høsten 2005 fulgte dette kullet 
undervisningen i SOSANT4300 Skriveseminar og SOSANT4400 Litteraturseminar som begge 
avsluttes først våren 2006.  Det tredje kullet masterstudenter ble tatt opp høsten 2005 og 
gjennomførte SOSANT4010 Metode og prosjektbeskrivelse og SOSANT4100 Nyere 
antropologisk teori i løpet av høsten. I tillegg ble disse emnene gitt: SOSANT4100 Nyere 
antropologisk teori og SOSANT4010 Metode og prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsene 
(obligatorisk aktivitet) holdt en jevnt høy kvalitet og de fleste studentene fikk 
prosjektbeskrivelsene sine godkjent i første omgang. Studenter som ikke fikk 
prosjektbeskrivelsen godkjent, ble gitt veiledning og ny frist for innlevering tidlig i januar. Alle 
prosjektbeskrivelsene ble godkjent i andre omgang. 
 
Gjennomføringen av avsluttende hovedfag  
På hovedfag er det fremdeles vanlig at studenter bruker flere semestre utover den normerte 
studietid på 2 ½ år. Statistikken for 2005 viser totalt 23 uteksaminerte hovedfagskandidater, 
hvorav 12 fullførte i vårsemesteret og 11 i høstsemesteret, noe som er et betraktelig lavere tall 
enn de totalt 46 uteksaminerte i 2004. 2004 representerte dog et uvanlig høyt antall uteksaminerte 
kandidater. Til sammenligning var det 31 uteksaminerte studenter i løpet av 2003.  
 

5. Doktorgrader i 2005 
I løpet av 2005 disputerte tre kandidater. 
 

5.1 Åshild Kolås 
Åshild Kolås disputerte over avhandlingen “Ethnic Tourism in Shangrila, Representation of 
Place and Tibetan Identity” lørdag 15. januar. Tittelen på prøveforelesningen var ”The 
Anthropology of Ethnic Tourism in the Context of China and Neighbouring Regions.”  
De ordinære opponentene var Professor Toni Huber, Humboldt University, Berlin (1. opponent ) 
og Professor Jonathan Friedman, Lund University (2. opponent). Professor Arve Sørum, 
Sosialantropoligisk institutt, var koordinator. Disputasen ble ledet av settedekan Signe Howell 
ved Sosialantropologisk institutt. 
 
Sammendrag av avhandlingen: 
Siden 1980-tallet har kinesiske myndigheter satset på å utvikle turisme i Kinas 
minoritetsområder, der etniske minoriteter blir fremstilt som eksotiske trekkplaster. I sin 
avhandling beskriver Kolås hvordan etnisk turisme i Shangrila har skapt økt etterspørsel etter 
uttrykk for ’tibetansk kultur’, oppfattet av mange urbane kinesiske tilreisende som et spirituelt 
alternativ. I tillegg til tibetansk folkeliv er klostre og hellige fjell blant de viktigste lokale 
attraksjonene. Turismen har gitt grobunn for kulturell revitalisering, og nytt fokus på hellige 
steder. Den tibetanske lokalbefolkningen får dermed bekreftet sin identitet på helt nye måter. 
Samtidig har turismen bidratt til en økende kommersialisering, av kulturelle uttrykk og av 
Shangrila som konsept. Utbyttet av dette tilfaller først og fremst investorer og myndigheter, og 
lokalbefolkningen står i fare for å bli ytterligere økonomisk marginalisert. 
Kolås gjorde feltarbeid i Diqing Tibetan Autonomous Prefecture, med deltagende observasjon 
som hovedmetode. Analysen bygger på nyere teorier om diskurs, særlig på Ian Hackings teorier, 
kjent som ’dynamisk nominalisme’. Doktoranden viderefører dette perspektivet på identitet til 
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studiet av stedsforståelse, og viser hvordan fremstillinger av sted og rom er viktige politiske 
ressurser. 

5.2 Geir Moshuus 
Geir Moshuus disputerte over avhandlingen “Young Immigrants of Heroin – An Ethnography of 
Oslo’s Street Worlds” lørdag 27. august. Prøveforelesningene fant sted fredag 26. august. 
Tittelen på det oppgitte emnet var "The drug world: life strategy or death wish." De ordinære 
opponenter var Assoc. Professor Philip Lalander, Göteborgs universitet (1. opponent ) og 
Professor Jonathan Friedman, Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales/Lunds universitet  
(2. opponent). Professor Odd Are Berkaak, Sosialantropologisk institutt, var koordinator for 
kommisjonen. Disputasen ble ledet av settedekan Halvard Vike ved Sosialantropologisk institutt. 
 
Sammendrag av avhandlingen: 
Tema for avhandlingen til Geir H. Moshuus er samhandling på gata i Oslo med særlig fokus på 
deltakelsen til yngre menn med innvandrerbakgrunn i tyngre rusmiljøer. Han har studert den 
sosiale og kulturelle organisasjonen av gatemiljøene med vekt på å forstå hvordan deltakere med 
innvandrerbakgrunn har tilpasset seg eksisterende miljøer. 
Moshuus stiller spørsmålet: Hvem er de på gata som har innvandrerbakgrunn? Han inntar en 
posisjon i opposisjon til tradisjoner som vektlegger grunnleggende kulturelle verdiforskjeller. 
Moshuus konkluderer: Deltakere med innvandrerbakgrunn innførte ikke nye relasjoner med 
ukjente moralbegreper på gata, det var heller slik at de gjennom å bli de første eierne av nye 
populære ungdomsuttrykk fikk innpass med nyformuleringer av moralbegreper som allerede 
fantes der. 
Moshuus fant at de etablerte miljøene behandlet deltakere med innvandrerbakgrunn enten som 
sosialt utstøtte eller sosialt annerledes. Tidlige deltakere med innvandrerbakgrunn forsøkte å 
overkomme dette ved å underkommunisere sin annerledeshet. Senere deltakere derimot har, som 
en reaksjon på påført annerledeshet, skapt nye kollektiver som alternative og ofte rivaliserende 
sosiale arenaer til de etablerte.  
Avhandlingen er et etnografisk bidrag til å forstå hvordan populærkultur, for eksempel Gangsta 
Rap, kan skape gjenkjennelse i, og tilhørighet til, egne ungdomsfellesskap. Avhandlingen belyser 
dessuten hvordan deltakerne i gatemiljøene former egne fellesskap hvor den enkeltes opplevelse 
av verdighet både i forhold til andre i gatemiljøene og i forhold til storsamfunnet bestemmer 
deres deltakelse. 
Moshuus har studert deltakere i Oslos heroinmiljøer med etnografisk feltmetode. Fokus er på et 
sted han kaller for Olagate; et heroinmarked og oppholdested i miljøene gjennom syv år. 
Moshuus fulgte stedet i syv måneder. Moshuus trekker og på et forskningsmateriale basert på 
mer enn 90 inngående intervjuer med involverte i miljøene. 

5.3 Tanja Winther 
Tanja Winther disputerte over avhandlingen “Current Styles: Introducing electricity in  
Zanzibari village” torsdag 1. desember. Prøveforelesningene onsdag 30. november. Tittelen på  
det oppgitte emnet var "The significance of kinship studies for the anthropology of  
development." De ordinære opponenter var Professor Pat Caplan, Goldsmiths College, University 
of London (1. opponent ) og Forsker 1 Jo Helle-Valle, Statens institutt for forbruksforskning (2. 
opponent). Professor Unni Wikan, Sosialantropologisk institutt, var koordinator for 
kommisjonen. Disputasen ble ledet av prodekan Hanne Haavind ved Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet. 
 
Sammendrag av avhandlingen: 
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Avhandlingen reiser og besvarer spørsmålet om hvordan elektrisiteten har endret livet på 
landsbygda i Zanzibar. Tanja Winther har fulgt utviklingen siden strømmen ble introdusert i 
1990 og frem til i dag. Hun forsvarer sitt arbeid for dr.polit-graden ved Universitetet i Oslo 
torsdag 1. desember.  
Avhandlingen utgjør på én side en fortelling om hva som skjedde da det elektriske nettet ble 
bygget ut i Zanzibar. Winther søker å forklare hvorfor dette Norad-støttede utviklingsprosjektet 
ble møtt med ulike reaksjoner og strategier – fra entusiasme til avvisning - i forskjellige 
landsbyer. Samtidig viser kandidaten hvilken betydning elektrisk lys, frysere, fjernsyn og så 
videre har fått i folks dagligliv og hvordan de håndterer rollen som kunder av energiverket. 
Sosiale relasjoner og en rekke praksiser er endret som en følge av strømmen. Med lyset endres 
for eksempel døgnrytmen, folks seksualvaner og opplevelsen av selve stedet. Økt turisme, 
nattundervisning og rent vann er også følger av elektrifiseringen. Andre praksiser er mindre 
berørt, slik som matlaging og hvordan mat oppbevares, og Winther legger også vekt på å forklare 
denne distansen.   
Kandidaten drar blant annet veksel på praksisteori, konsumteori og perspektiver på teknologi 
som vektlegger det interaktive forholdet mellom teknologiske gjenstander og menneskene som 
berøres av dem. Ved å følge strømmen som en rød tråd gjennom livet på landsbygda i Zanzibar 
belyser Winther viktige sosiale og kulturelle aspekter i denne regionen. Samtidig er arbeidet et 
bidrag til forståelse av elektrisitet og dens tilhørende bruk som et grunnleggende sosialt fenomen. 

6. Internasjonalt samarbeid og aktiviteter 
Internasjonalt samarbeid har vært, og er, viktig for instituttet.  

6.1 Internasjonalt samarbeid: University College og uio@utlandet 
Instituttet har i flere år hatt en Erasmusavtale med University College London. Avtalen gjaldt 
også for 2005, og plassen ble benyttet høsten 2005. SAI er også med på utvekslingssamarbeid 
som organiseres av UiO sentralt og fakultetet.  
 

6.2 Instituttseminaret 
I 2005 var professorene Signe Howell og Aud Talle faglig ansvarlig person for instituttseminaret. 
Instituttseminaret ble organisert ved at de vitenskapelig ansatte inviterte foredragsholdere og at 
administrasjonen ved Kjersti Lillebø løste alle de praktiske aspektene ved arrangementene.  

 
6.3.1 Våren 2005 
Dato Navn Tema 
9. februar Sverker Finnstrøm, Post-doc. ved 

Uppsala Universitet 
"Living beyond Conflict. The State, 
Counterinsurgency Warfare and 
Globalization in Northern Uganda" 

19. januar Professor Joy Hendry, Oxford 
Brooks University. 

"Doing Anthropology in a Global Arena 

16. 
februar 

Arne Perminow, Etnografisk 
museum, Universitetet i Oslo 
 

Koe 'ofa! (It is love!). Om utveksling av 
barn og sosialitetens substansielle 
forankring i Tonga 

2. mars 
 

Esben Leifsen, Stipendiat, 
Universitetet i Oslo 
 

"Coping with Loss: The Meanings of 
Images and Signs in Creating the Presence 
of the ‘Lost Child’ Among Temporal 
Caretakers of Quito" 
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29. mars Dr. Todd Sanders, University of 
Toronto 

“The Genesis of Capitalism in East Africa: 
The Aesthetics of Anthropological 
explanation“ 

13. april Sue Wright, Professor of 
Educational Anthropology, The 
Danish University of Education 

Processes of Social Transformation: An 
Anthropology of English higher education 
policy 

20. april Dr.Sarah Green, Professor, 
University of Manchester 

“Beyond Queer: Locating Gender 
Ambiguities on a Balkan Borderland”  

3. mai Dr. Ute Eickelkamp, Charles 
Darwin University, Australia 

“Re-presenting Experience: Symbolism in 
aboriginal children’s play” 

4.mai Dr. Jadran Mimica, University of 
Sidney 

Born and Grown from the Bone of the 
Father: An outline of the central theme of 
Yagwoia (Papua New Guinea) father-son 
relationship" 

  

6.3.2 Høsten 2005 
Dato Navn Tema 
31. august Helena Wulff, Docent vid 

Socialantropologiska institutionen, 
Stockholms universitet 

"Dans på Irland: Minne och Mobilitet" 

1. 
september 

Ulf Hannerz, professor ved 
Stockholms Universitet, 

Æresforelesning: I forbindelse med at Ulf 
Hannerz, ble kreert som æresdoktor 2. 
september, foreleste han over temaet 
”Minnen och scenarier: om vägar genom 
antropologins historia till framtiden” 

7. 
september 

Thorgeir Kolshus, stipendiat, 
UiO 

Jakta på makta. Autoriteters vekst og fall i 
et melanesisk øysamfunn" 

28. 
september 

Dr. Henrike Donner, Department 
of Anthropology, London School 
of Economics and Political 
Science 

New Vegetarianism: Gender, Sexuality and 
Social Change in Bengali middle-class 
families. 

5. oktober Marianne Lien, 1.amanuensis, 
UiO 

“Domestication 'downunder'. An 
anthropological approach to aquaculture” 

26. 
oktober 

Marianne Gullestad, Forsker I, 
ISF 

"Bilder av godhet: Norske misjonsbilder 
fra Kamerun" 

9. 
november 

Professor Suzette Heald Brunel 
University 

 The state, law and vigilantism in northern 
Tanzania" 

23. 
november 

Jon Røyne Kyllingstad, 
Stipendiat, IAKH  

”Forskningsobjektet kultur- Instituttet for 
sammenlignende kulturforskning og Franz 
Boas" 
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7. Publikasjoner støttet av SAI 

7.1 Høyeregradsstudentenes årbok  
Hovedfagsstudentenes Årbok har i mange år publisert artikler produsert av hovedfags- studenter 
fra landets fire universiteter. Første utgivelse av årboka kom i 1987 og var resultat av Finse -
seminarene for hovedfagsstudenter ved de sosialantropologiske instituttene i landet. Initiativet 
ble tatt i håp om å øke kontakten mellom studentene ved de ulike universitetene, samt å gi 
hovedfagsstudenter anledning til å publisere. 

8. Programutvalget 
Programutvalget er bindeleddet mellom studentene og de ansatte på instituttet, og erstatter det 
tidligere Fagutvalget etter bestemmelse sentralt på universitetet i forbindelse med 
universitetsreformen. Programutvalget er hjemlet i Universitetslovens § 27. På instituttnivå 
representerer programutvalget studentene i Instituttstyret og i Programstyret. På fakultetsnivå 
samarbeider PU med SVSU – Studentutvalget ved Samfunnsvitenskapelig Fakultet 
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9. Ansattes aktiviteter 

9.1 Fast vitenskapelig ansatte 

9.1.2 Berkaak, Odd Are (Professor) 
Egne forskningsprosjekter: 
The Gunfight at the OK Corral 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre  
Construction of Place (Norges forskningsråd) 
På sporet av den tapte samtid (Norsk kulturråd) 
 
Bedømmelsesarbeide: 
Doktorgradsbedømmelser: 
Hal Wilhite, Geir Moshus 
 
Konsulentoppdrag: 
-Rikskonsertene: utredning om bruk av flerkulturell musikk i skolekonsertprogrammet hos de 
nordiske konsertorganisasjonene. 
-NOMUS, nordisk ministerråds musikkomite: Utredning om verdensmusikkens plass i 
utdanningssystemet i de nordiske landene. 
 
Medieprofil: 
Div. intervjuer aviser, radio 

Verv: 
Norsk kulturråd, forskingsutvalget 
Nordic Black Theatre, styreleder 
 
Andre kommentarer: 
Utarbeidelse av doktorgradsprogram i kulturstudier, Høgskolen i Telemark 

 

9.1.3 Broch, Harald Beyer (Professor) 
Egne forskningsprosjekter:  
Kystfiske i Nordland.  
Natur (holdninger, erfaringer, bruk), kultur og samfunn sett fra et utvær mot havet. 
 
Bedømmelsesarbeid 
Koordinator for Stener Ekerns avhandlings komité og disputas.  
 
Refereevirksomhet: 
Artikkel # 110414 Current Anthropology 
Artikkel # 80205 Current Anthropology 
 
Andre bedømmelser: 
Stipendkomiteen, vurdering av 20 søknader   
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Medieprofil 
Intervju Vårt Land – om turisme og verdensarven. 
Radio Orakel – om skam (krysskulturelt perspektiv). 
 
Verv 
Vararepresentant Institutt for sammenlignende kulturforskning – fast medlem i stipendkomiteen. 
 
Deltakelse på konferanser 
Innlegg, Norsk Antropologisk Forenings årsmøte i Bergen. 
 

9.1.4 Eriksen, Thomas Hylland (Professor) 
Thomas Hylland Eriksen har for tiden permisjon fra sin stilling ved SAI for å være 
forskningsleder for det tverrfaglige forskningsprosjektet Kulturell kompleksitet i det nye Norge 
(CULCOM). 
 

9.1.5 Fürst, Elisabeth L’orange (Professor) 
Egne forskningsprosjekter 
”Fire generasjoner kvinner – livshistorier og hverdagsliv i postsovjetisk Moldova”. 
Prosjektet er basert på et longitudinelt feltarbeid med vekt på deltakende observasjon og samtaler 
med primært kvinner, men også menn i Moldovas hovedstad, Chisinau. Sentralt i studien er en 
casestudie av fire generasjoner kvinner i en storfamilie av jødisk/ ukrainsk/ russisk/moldovisk 
bakgrunn. Prosjektet er i avsluttende fase med skriving av bok. Underveis er til sammen elleve 
vitenskapelige artikler presentert, syv er publisert.  
 
Bedømmelsesarbeid 
Stillingsbedømmelser: 
Universtitetslektorstilling (vikariat) ved SAI.  
 
Andre bedømmelser: 
Sensor ved Høgskolen i Telemark, Bø, Hovedfag i kulturstudier. 
 
Medieprofil 
Deltakelse i massemedier: 
7. mars: Dagsnytt 18: Medvirkning som ekspert på Moldova etter valget.  
14. mars: Kronikk i Klassekampen: ”Moldovas vestvending” 
18. mai: Intervjuet i ukebladet Kvinner og klær om p-piller for menn. 
 
Verv 
Medlem av styret ved SAI, UiO 
Styremedlem i NECEN (Nordic and East/Central European Network of Qualitative Social 
research) 
Styremedlem i Programrådet for BA-programmet ”Kjønn, feminisme, likestilling” (KFL) ved 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
Styremedlem for i kommitéen for Georges Sautreaus legat ved Universitetet i Oslo 
 
Deltakelse på konferanser

 21



21. -24. april: The Fifth Nordic Conference on the Anthropology of Post-Socialism ”Uncertainty 
and Freedom: Second-generation change in the postsocialist world”. (Konferanseleder og 
deltaker med eget paper.) 
 

9.1.6 Howell, Signe (Professor) 
Egne forskningsprosjekter 
”Transnational Adoption ” 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
”Public Understanding of Genetics” (EU Prosjekt) Publikasjonsaktiviteter. 
”Minoriteter i en Global Verden.” Satsingsområde på SAI 
 
Bedømmelsesarbeid 
Stillingsbedømmelser: 
2 universitetsstipend ved SAI 
 
Refereevirksomhet: 
Pluto  Press (1 bok manuskript) 
Journal of the Royal Anthropological Institute  (1 artikkel manuskript) 
 
Andre bedømmelser: 
Norges Forskningsråd. Bedømmelse av 5 søknader.  
 
Konsulentoppdrag 
Høgskolen i Oslo /Kulturstudier. Foreleser på kurset Development Studies, Vietnam. 

Medieprofil 
Deltakelse tidsskriftredaksjon:  
Anthropolgical Forum   
After Culture  
 
Verv 
Senter for Menneskerettigheter. Styremedlem 
Oslo-Oxford komitee. Styremedlem. 
Institutt for Samfunnsforskning.  Styremedlem 
Regnskogsfondet. Styremedlem 
 
Deltakelse på konferanser/workshop(s) nasjonalt/internasjonalt 
Alle med innlegg: 
1) ”Questions of Difference” Danish Research School in Social Anthropolgy, årskonferanse. 
2)  ”The Anthropology of European Kinship”  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris 
3)  “Towards an Anthropology of landscape” Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris 
4)  ERASME, Maison des Sciences de l’Homme, Paris. 
5) ”Contemporary Perspectives on Kinship in Europe” Maison des Sciences de l’Home, Paris. 
6)  “International Conference on Reproductive Disruption, Childlessness, Adoption and 
Reproductive Complexities”  University of Michigan, Ann Arbor. 
7)  “Childhood 2005”  Internasjonal konferanse. Universitetet I Oslo. 
8)  Sosialantropologisk Institutt, Universitetet I Bergen. Instituttseminar.  
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9)  ”Rethinking Moralities”  Max Planck Institute of Social Anthropology,  Halle, Tyskland. 
 

9.1.7 Kalland, Arne (Professor) 
Egne forskningsprosjekter: 
- Japanese perceptions of nature. Prosjektet tar sikte på å undersøke forholdet mellom japanske 
forestillinger og holdninger til naturen og folks adferd i/bruk av naturen. Dette prosjektet ble i 
2004 utvidet til også å omfatte andre deler av Asia, men da med fokus spesifikt på forholdet 
mellom religiøse forestillinger og adferd.  
- Unveiling the whale: Discourses on whales and whaling analyserer hvalsaken som en diskurs 
og bygger på materiale fra fangstsamfunn så vel som fra miljøbevegelsen. Teksten er nesten 
ferdig  men deler må omskrives til engelsk. 
De to prosjektene ovenfor er miljømessig relatert. 
- Japans historie. Dette er en introduksjon til Japans historie. Monografien Japans historie. Fra 
jegersamfunn til økonomisk supermakt ble utgitt på Cappelen Akademisk Forlag i 2005. 
Prosjektet anses dermed som avsluttet. 
- Shingu in the 1820s. Dette prosjektet vil være et narrativ om fiskerlandsbyen Shingu med 1820-
årene som etnografisk presens, men hvor tråder vil bli trukket både bakover og fremover i tid. 
Utkast til fem kapitler foreligger. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
- Hunting of marine mammals: Cultural aspects of resource management in the 
circumpolar region. Dette er et nordisk finansiert prosjekt (NOS-H) og fokuserer på utnyttelsen 
av sel og hval i det nordlige Atlanterhavet. Monografien Marine Mammals in Northern Cultures 
(skrevet sammen med Harald Beyer Broch, Frank Sejersen [København] og Mats Ris 
[Göteborg]) ble høsten 2005 utgitt i Canada, og prosjektet regnes dermed som avsluttet.  
Miljømessig relatert. 
- Encyclopedia of the History of Science, Technology and Medicine in Non-Western Cultures. Et 
prosjekt ledet av Helaine Selim hvor jeg inngår i redaksjonskomiteen. Leksikonet skal være en 
elektronisk utgivelse av Kluwer og er et løpende prosjekt.  Miljømessig relatert. 
 
Bedømmelsesarbeid 
Stillingsbedømmelser:  
Førsteammanuensis-stilling i antropologi i Tromsø (UiTø) 
Stipendiatstilling ved Sum (UiO) 
 
Refereevirksomhet: 
Cultural Anthropology (en artikkel) 
 
Andre bedømmelser: 
1) Sensor for japansk hovedfag, UiO (en)  
2) Søknader til NFR (tre, post-doc nivå) 
MA-thesis in Japanese, University of Canterbury (New Zealand) (en student) 
 
Medieprofil 
Kronikk i Dagbladet 
Leserbrev i Forskerforum 
 
Verv 
Satt i instituttstyret ved Sosialantropologisk institutt (SAI) 
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Ansvarlig for BA-programmet ved Sosialantropologisk institutt 
Satt i Programrådet ved SAI (fra høsten 2005 med delt lederansvar med Halvard Vike) 
Medlem av tverrfaglig programstyre for BA/MA i afrikanske og asiatiske studier, UiO 
Redaktør for bokserien “Man and Nature in Asia” ved NIAS/Curzon Press. 
 
Deltakelse på konferanser
Konferansen Alle har rett, 4. november 2005, Oslo  
Arrangør: ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) 
(Invitert med innlegg) 
 

9.1.8 Krohn-Hansen, Christian (Førsteamanuensis) 
Egne forskningsprosjekter: 
- Prosjektet ”Dominican Immigrants and Small Business in New York City” (arbeidstittel): 
prosjektet innebærer en studie i internasjonal migrasjon – i økonomiske strategier, etnisitet, og 
politikk blant dominikanske innvandrere på Manhattan og i Bronx. Feltarbeider i New York ble 
utført i perioden fra sommeren 2002 fram til høsten 2004. Et bokmanuskript på engelsk om 
økonomi, politikk og etnisitet er under arbeid. Status pr. 31.12.05: Igangsatt. 
- Prosjektet ”Authoritarianism and Ethnography: Politics and Culture in the Southwestern 
Dominican Republic” (arbeidstittel): Dette prosjektet innebærer skriving av et bokmanuskript på 
engelsk, en historisk etnografi for den sørvestlige delen av Den dominikanske republikk med 
særlig vekt på områdets politiske historie. Status pr. 31.12.05: Igangsatt. 
 
Forskningsprosjekter sammen med andre: 
Sammen med Knut Nustad redigerte jeg en bok på engelsk om staten, State Formation: 
Anthropological Perspectives (utkom på Pluto Press i oktober 2005). Status pr. 31.12.05: 
Avsluttet. 
 
Medieprofil 
Deltakelse i tidsskriftredaksjon 
Ethnos: Journal of Anthropology. Member of Advisory Board.  
Verv
Fagkonsulent for Norges Forskningsråd, områdene Kultur og Samfunn og Miljø og Utvikling 
 
Deltakelse på konferanser/workshop(s) nasjonalt/internasjonalt 
Invitasjoner 
- Holdt “Northern Scholars Lecture” på University of Edinburgh: “Negotiating Dictatorship: The 
History of the Trujillo Regime through the Eyes of an Anthropologist” (3. mars 2005) 
- Holdt gjesteforelesning på Department of Anthropology ved University of Edinburgh: “The 
Understanding of Migration and the Discourse of Nationalism: Dominicans in New York City” 
(4. mars 2005). 
 
Annet: 
Var gjesteforsker ved Department of Anthropology på University of Michigan i Ann Arbor i 
USA fra begynnelsen av januar 2005 til begynnelsen av juni 2005 (fem måneder). 
 

9.1.9 Lien, Marianne (Førsteamanuensis) 
Egne forskningsprosjekter  
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Transnational Flows: Jeg har i løpet av året avsluttet arbeidet som leder av forskningsprogrammet 
’Transnational Flows of Concepts and Substances’, et samarbeidsprosjekt med deltagerne på 
instituttet. Dette innebar blant annet redigering av boka ’Holding Worlds Together’ sammen med 
Marit Melhuus, manus ble sendt til Berghahn i september 2005 og er nå antatt.  
 
For øvrig har jeg fortsatt med mitt eget Tasmania-prosjekt som springer ut av dette, og publisert 
artikler og bokkapitler i forhold til det.  Jeg orienterer meg også noe bredere mot akvakultur 
generelt. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 
Har arrangert workshop med tittel ’Kyst, havbruk og fisker, Marin forskning i 
samfunnsvitenskapen’ i samarbeid med Trude Borch ved Norut, Tromsø.  
 
(se over) 
 
Bedømmelsesarbeid 
Bedømmelse for førsteamanuensisstilling, Sosialantropologisk Instutt, UiO. 
Bedømmelse for bitredende universitetslektor med vekt på transnasjonal antropologi, 
Socialantropologiska Institutionen, Stockholms Universitet.  
 
Refereevirksomhet: 
Food Culture and Society, 1 uttalelse 
 
Medieprofil 
Deltakelse tidsskriftredaksjon: 
Food Culture and Society, medlem av advisory board 
 
Deltakelse i massemedier: 
Deltagelse som vitenskapelig ekspert i et program om mat og helse i serien ’Mellom nytelse og 
smerte’ sendt i NRK 1 høsten 2004 og våren 2005.  
(se for øvrig Frida) 
 
Verv 
Representant for Vitenskapelig Ansatte i Fakultetsstyret, SV-fakultetet 
Mentor i Universitetets mentorprogram for kvinnelige rekrutter. 
 
 Deltakelse på konferanser
-’Transparency – et antropologisk perspektiv’ Invitert innlegg til et seminar i regi av 
Bedriftsrådgiverforeningen (9. februar) 
-Standards, science and scale, The case of Tasmanian Atlantic Salmon’. Innlegg ved workshop  
‘Globalisation, identity and standardisation’, NTNU Trondheim ( 11-12 mars) 
-‘Tryggere enn noensinne’ Holdninger til kjøtt i Norge over en 10-årsperiode. Innlegg ved 
workshop ved TIK, ’Kjøtt og rasjonalitet’.  (11. april)  
-Komparasjon som teoretisk utfordring for kulturforskningen, Hovedinnlegg ved NFR 
konferanse – Program for kulturforskning (KULFO)  (15. april) 
-’The Virtual Consumer; An anthropologist’s reflections on marketing practice’. Invitert 
gjesteforelesning ved Faculty of Business, Dublin Institute of Technology (10. juni) 
-Safety, transparency, security and trust; Challenges in relation to the politics of food. Invitert 
gjesteforelsening ved ‘Food and Water seminar’ , Stockholms Universitet (16. september) 
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-Weeding Tasmanian Bush; Biomigration and landscape imagery. Invitert gjesteforelesning ved 
Socialantropologiska Institutionen, Stockholms Universitet (19. september) 
-Reklameindustri, kunnskapsproduksjon og produktutvikling. Innlegg ved Arbeidslivskonferanse 
for antropologer, Oslo (23. september)  
-Domestication downunder. An anthropological approach to aquaculture. Instituttseminar, 
Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo (5. oktober)  
-Tasmansk Atlantisk Laks; Biomigrasjon, teknovitenskap og klassifisering. Innlegg til workshop 
’Kyst, havbruk og fiskeri; Marin forskning i samfunnsvitenskapen’, Sosialantropologisk Institutt, 
Universitetet i Oslo. (18. november) 
 

9.1.10 Lund, Sarah (Professor) 
Egne forskningsprosjekter: 
T. Veblen og K. Hamsun representing the savage. 
Peruvian identity documents: archival fragments and unifying selves. 
Heritage in no mans’ land 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
- Den Globale Verden: Kontinuitet og endring i marginaliserte samfunn med fokus på 
antropologers longitudinelle studier /med S. Howell og A. Talle 
- Local History Projects: the representation of a contested past/sammen med Norway Lake 
Historical Society / the Minnesota Historical Society. 
- Norwegian American childhoods / under planlegging med Ass prof. Lori Lahlum, Mankato 
State University 
- Transnational Flyt/SAI 
 
Bedømmelsesarbeid 
Stillingsbedømmelser: 
Førsteamanuensis SAI/koordinator 
 
Medieprofil 
Deltakelse i massemedier: 
Minnesota Public Radio Program/The Dakota Conflict 
 
Verv 
Styret Norway Lake Historical Society 
 
Andre kommentarer 
Halv permisjon hele 05 
 

9.1.11 Melhuus, Marit (Professor) 
Melhuus var ansatt ved senter for Norsk-fransk forskningssamarbeide, Auroraprogrammet, i 
2005. 
 

9.1.12 Sørum, Arve (Professor) 
Egne forskningsprosjekter 
- Den kultiverte tilværelse. Et kritisk blikk på forholdet mellom kunnskapssosiologisk teori og 
kulturanalyse.  
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- Bedamini-samfunnet i endring: En historisk fremstilling av Bedaminienes foranderlige livsverden 
fra kontakt med kolonimakt til dags dato.  
- Jimbaran: Jimbaran er en landsby på Bali. Prosjektet har to separate foci: et studium av ritualer 
knyttet til den mytiske Barong-figuren og individuelle variasjoner i håndtering av en fremvoksende 
turistindustri.  
 
Bedømmelsesarbeid 
Doktorgradsbedømmelser:  
Koordinator i doktorgradskomité ved SAI 
 
Stillingsbedømmelser:  
- Post. Doc. stipend ved SV fakultetet, UiO 
- Førsteamanuensisstilling ved UiB 

9.1.13 Talle, Aud (Professor) 
Egne forskningsprosjekter 
- ’Women at a loss – twenty years after’, oppfølging av tidligere studier (1979-81)  blant 
maasaifolket i Kenya. Prosjektets tematisk fokus er på kontinuitet og endring, kjønnsrelasjoner og 
modernisering. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Institutt for sammenlignende kulturforskning 
(kortere feltarbeid er utført i april-mai, og i november 2001). Utforming av et større prosjekt pågår. 
- ’Female circumcision in exil’, studie blant eksilsomalier i London. Prosjektet forsøker forstå 
hvordan kvinnelig omskjæring som kulturelle praksis får sin utforming i eksilkonteksten. Feltarbeid 
og utskriving av materialet pågår. Prosjektet er utvidet med feltarbeid blant somaliske flyktninger i 
Norge, finansiert av Helsedirektoratet. 
  
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre 
- ’Health and identity in risky times’. Seminar arrangert i samarbeid med Professor Benedicte 
Ingstad, Seksjonen for medisinsk antropologi ved Det medisinske fakultetet, UiO. Målgruppen for 
seminaret var det nordiske nettverket av medisinske antropologer. Seminaret samlet 30 deltakere, de 
fleste med innlegg. Et første utkast til spesialnummer av tidsskriftet Medical Anthropology Quaterly 
foreligger.    
- ‘Health systems research and health promotion in relation to reproductive health in Tanzania’, 
NUFU samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen (Senter for internasjonal helse), 
Universitetet i Oslo (Institutt for ernæringsfysiologi), og Universitetet i Dar es Salaam 
(Muhimbili University College of Health Sciences). Prosjektet er en community analyse av et 
lokalområde i Tanzania med spesiell vekt på reproduktiv helse blant ungdommer og på 
intervensjonstiltak for å forbedre gruppens helsestatus. 
 
Bedømmelsesarbeide
Doktorgradsbedømmelse: 
Opponent, doktorgrad i medisin, Karolinska institutet,Stockholm 
 
Hovedfag: 
Hovedfag, UiB (1) 
 
Stillingsbedømmelser:  
Professor kompetanse (1) 
 
Refereevirksomhet: 
Tidsskrift for kulturforskning (1) 
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Medieprofil 
Avisintervju (1) 
 
Verv 
Styremedlem, Institutt for sammenlignende kulturforskning. 
 
Deltakelse på konferanser 
Internasjonale konferanser (4) 
Nasjonale konferanser (3) 
 
Andre kommentarer 
Kortere feltopphold i London, og i Norge (somalier i eksil) 
Gjesteforelesning (4) 
 

9.1.14 Vike, Halvard (Førsteamanuensis) 
Egne forskningsprosjekter 
”Kompetanse og kvalitet i pleie- og omsorgsyrkene. En undersøkelse av fire kommuner i 
Hordaland”. Finansiert av Sosial- og Helsedirektoratet. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
Tre bokprosjekter: 
- Kulturanalytiske perspektiver på politikk og plenlegging (Cappelen)(Med Heidi Haukelien, 
frilansforsker og Simone Abram, Sheffield University). 
- Kvinnelig bemanning. Om arbeid i velferdsstatens grenseland (Akribe forlag)(Med Heidi 
Haukelien og Runar Bakken, Høgskolen i Telemark). 
-  Innføring i kulturstudier (Spartacus)(Med Ole Martin Høystad, Høgskolen i 
Telemark)(Spartacus) 
 
Bedømmelsesarbeide 
Stillingsbedømmelser:  
To utlyste stipendiatstillinger, SAI. 
 
Verv 
Master- og Phd – ansvarlig, SAI. 
Leder for Norsk Antropologisk Forening. 
 
Deltakelse på konferanser/workshop(s) nasjonalt/internasjonalt 
Paper på Norsk Antropologisk Forening Årskonferanse. 
 

9.1.15 Wikan, Unni (Professor) 
Se forskningsdatabasen FRIDA: 
http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/person?pnr=118&inst=185
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9.2 Midlertidig vitenskapelig ansatte 

9.2.1 Fjeld, Heidi (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter: 
Tittel på avhandling: The Rise of the Polyandrous House. Kinship, Marriage and Social Mobility 
in rural Central Tibet.  
 
Bedømmelsesarbeid  
sensur av master og hovedfagsarbeid (UiO, NTNU) 
 
Konferanser  
(invitert): Religion, Conflict and  Social Order in Inner Asia (Humboldt University, Berlin, 
november 2005) 
 

9.3.2 Flikke, Rune (førsteamanuensis) 
Egne forskningsprosjekter: 
Epidemier, offentlig helse og religiøs endring i Sør-Afrika 
 
Bedømmelsesarbeid 
Norges Forskningsråd. En evaluering av prosjektsøknad, november 2005 
 
Deltakelse i massemedier: 
“Om toleranse i Norge”, TV-intervju med mediastudenter.  
 
Stillingsbedømmelser:  
Høsten 05 fungerte jeg også som biveileder for to doktor. Polit-avhandlinger. 
Anne Sigfrid Grønseth, NTNU 
Andre Vågan, HiO 
 
Deltakelse på konferanser/workshop(s) nasjonalt/internasjonalt 
“Dirt as well-being—dirt as disease: Zulu cosmology and intimacy during a pandemic.” On the 
panel Beyond Magic and Science: Sexual Prohibitions in Sub-Saharan Africa. 103rd Annual 
Meeting of the American Anthropological Association: San Francisco CA, November 18, 2004. 
(Utsatt til mars pga hotell streik, 2005). 
 
Andre kommentare 
Har vært ekstern sensor: 
Sant100 kommisjon (147 eksamener), NTNU. 
Klagekommisjon for 5 klagesaker, NTNU 
Kommisjon med muntlig eksaminasjon av 15 bachelor essays, UiBergen. 
 

9.2.3 Frøystad, Kathinka (Post.doc.) 
Egne forskningsprosjekter 
”U-turn globalization: the case of New Age in India” (postdoc-prosjekt) 
 
Bedømmelsesarbeide 
Stillingsbedømmelser:  
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Satt i komiteen som utarbeidet innstilling til stillingen som direktør for Nordic Centre in India, 
som eies av et konsortium av nordiske universiteter, deriblant UiO. 
 
Referee-virksomhet: 
Identities: Global Studies in Culture and Power (Routledge): 1 bedømmelse 
 
Mediaprofil  
Et par intervjuer i NRK P2  
 
Verv 
2005 - Medlem av Rådet for Blindern Studenterhjem, oppnevnt av Styret ved UiO.  
2001 – Styremedlem i Norsk Forum for Sør-Asia (NoFSA). 
1999 – 2005 Varamedlem i styret for Nordic Association for South Asia (NASA) 
 
Deltakelse på konferanser/workshop(s) nasjonalt/internasjonalt 
- Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse i Bergen, mai 2005: konferansedeltakelse 
deltakelse m/paper. 
- Department of Sociology, University of Delhi: Holdt instituttseminar 18. november 2005.  
 

9.2.4 Guzmán-Gallegos, María A. (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter: 
Making the landscape, making the people: The constitution of the Ecuadorian Amazonian 
landscape in Kichwa communities in an era of development projects and oil exploitation 
 
Bedømmelsesarbeide 
Ekstern sensor på hovedfagsavhandling ved Universitet i Tromsø 
Intern sensor på masteroppgave ved SAI 
 
Deltakelse på konferanser 
Foredrag holdt i University of Lancaster: “The making and remaking of national spaces”. 
Foredrag holdt i St. Andrews University “Texts and maps in the Ecuadorian Amazonia” 
Foredrag holdt.i Centre de Cooperation Franco-norvegienne en Sciences Sociales et Humaines..i 
Paris:.”Constituting the Amazonian landscape (also) through  texts 
 
Andre kommentarer 
Bokanmeldelser:  
-“Crude Chronicles, Indigenous politics, multinational oil and neoliberalism in Ecuador” i 
European Review of Latin American and Caribbean  Studies, 2005 
-“Banners of Belonging: The politics of indigenous identity in Bolivia and Guatemala” i Norsk 
Antropologisk Tidskrift, nr. 1, 2005 
 

9.2.5 Henningsen, Eirik (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter 
Tittel:” Managed Culture. Transnational Flow of Concepts of Organisational Change”.  
 
Andre kommentarer: 
Arbeidsavtale med SAI i 50 % stilling som stipendiat gjaldt frem til 31.10.2005. 
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9.2.6 Herrarte-Martinez, Gustavo Adolfo (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter: 
Title: The ”Rebirth of Xa Altepet Xinka”: the Construction of an Indigenous Identity in Post-
Civil War Southeastern Guatemala. 
 

9.2.7 Kolshus, Thorgeir Storsund (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter 
”Leadership in the Making and Breaking: political processes in a Melanesian island community”, 
fullføres juli 2006 
 
”Cultural Imperialism by Proxy: the dissemination of Mota language, culture and cosmology 
through the Anglican Melanesian Mission” 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
”In the Wake of the Southern Cross: Anglicanism in Central Insular Melanesia”, i samarbeid med 
Carlos Mondrágon, Colegio de Mexico, og John Taylor, Australian National University. Prosjektet 
er under utvidelse. 
Deltar i Oseania-prosjektet Identity Matters 
 
 Deltakelse på konferanser 
Association of Social Anthropologists in Oceania (ASAO), årskonferanse på Kauai, Hawaii:  
Paper ’Adopting Change: relational flexibility as vice and virtue on Mota, Vanuatu’, til workshop 
New Perspectives on Adoption and Fosterage in Oceania 
Paper ’Falling From Grace: shame, pride and religious conversion on Mota, Banks Islands’, til 
workshop Vanuatu 1606, 1906, 2006 
Film: The Dancing Island, vist under workshop Vanuatu 1606, 1906, 2006 
Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse, Bergen. Ingen paper 

 
9.2.8 Leifsen, Esben (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter 
Dr. avhandling: Dr. grads arbeid: Moralities and politics of belonging: Governing female 
reproduction in 20th century Quito. 
 
Verv 
Medlem av ekspertgruppe ved UNICEF Norge vedrørende FNs Barnekonvensjon.  
 
Deltakelse på konferanser 
-2.3. 2005: Instituttseminaret ved SAI. Innlegg: Coping with loss: The meanings of images and 
signs in creating the presence of the ”lost child” among temporal caretakers of Quito.  
-29.6 – 3.7: Childhoods 2005, Oslo: Paper sammen med Cecilie Øien, University of Manchester: 
Of informal child circulation and trafficking: a critical perspective 
-13-14.10: Younger scholars forum, Paris: ‘Doing ethnography in Latin America’. Centre de 
Cooperation Franco-Norvegienne en Sciences Sociales et Humains/Centre de recherché et 
docu,emtation sur L’Amerique Latine/ Centre de recherché sur le Bresil contemporain: Paper: 
Govering female reproduction – methodological reflections on doing ethnography in an urban 
Latin-American context.   
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9.2.9 Lindskog, Benedicte Victoria (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter 
Doktorgradsavhandling med foreløpig tittel: Moral Landscapes: a study of nature, values and 
belonging among Halh nomads of the Hangai Range, Mongolia 
 
Bedømmelsesarbeide 
Refereevirksomhet: 
Konsulent på artikkel i American Anthropologist 
 
Medieprofil 
Deltakelse i massemedier 

Intervjuet i WOK, NRK P2 

Andre kommentarer 

Har vært i svangerskaps-permisjon 10 av 12 måneder året 2005 

9.2.10 Magnussøn, Anne (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter 
Pågående doktorgradsprosjekt med arbeidstittel: The Colour of Salmon, hvor jeg empirisk 
undersøker produksjonen av oppdrettslaksens materielle, kulturelle og sosiale kvaliteter med 
geografisk utgangspunkt i Svolvær, Lofoten.  
 
Medieprofil 
Deltakelse i massemedier: 
12.11.2005: Intervju om nye former for dannelsesreiser i Budstikka 
25.11.2005: Debatt i Verdibørsen, P2 om privatisering av havområdene gjennom den nye  
Akvakulturloven.  
07.12.2005: Innlegg på DebattØkonomi i Aftenposten: Privatisering av havet. 
 
Deltakelse på konferanser 
Deltagelse med paper på Internasjonal workshop i Trondheim: Globalization, identity and 
standardization. 11-12 mai 2005  
Deltagelse med paper på Årskonferanse I Norsk Antropologisk forening. 20-22 mai 2005 
 
Deltagelse med innlegg på Seminar om Kyst, Havbruk og Fiskeri: Marin forskning i 
samfunnsvitenskapene. Oslo: 18 nov. 2005 

9.2.11 Nilsen, Yael (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter 
Tittel:” Another Place – The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Conflicts and 
Discourses in Israel”. 
 
Medieprofil 
Uttalelse til Bergen Tidende om Backpackers 
 
Verv 
Vara for midlertidige ansatte 
Vara til Programrådet 
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9.2.12 Sommerfelt, Tone (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter 
Doktorgradsprosjekt med arbeidstittel: Marriage and Wedding Ritual among rural Wolof in 
Contemporary Gambia 
 
Verv 
Vararepresentant til Fakultetsstyret  
Vararepresentant til Fakultetsstyrets tilsettingsutvalg 
 

9.2.13 Tuastad, Dag (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter  
Doktorgradsprosjekt_ Jeg ønsker med prosjektet å undersøke betydningen av slektskapsbånd i 
palestinsk politikk. Hvordan konstitueres og har slektskapsgrupper blitt konstituert gjennom 
ættelinje-endogame ekteskap, og hvilken betydning har disse prosessene hatt for politisk 
organisering? 
 
Andre kommentarer 
Kontrakten for stipendiatperioden utgikk august 2005. 
 

9.2.14 Waldrop, Anne Kristine (Postdoktorstip.) 
Egne forskningsprosjekter 
”Subjects, Citizens and Gender: Mapping the History of an Unauthorized Colony in New Delhi”. 
(Post doktor prosjekt finansiert av NFR) 
 
Deltakelse på konferanser/workshop(s) nasjonalt/internasjonalt 
Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse i Bergen, 20-22 mai 2005, med paper i gruppe. 
Norsk Forening for Utviklingsforsknings Årskonferanse på Ås, 20-21 juni 2005, med paper i 
gruppe. 
 
Andre kommentarer 
Populærvitenskapelige foredrag: 
Torsdag 15/9-05: ”Kaste og Fattigdom i New Delhi”, foredrag for Styret i Det Norske 
Menneskerettighetsfondet, Oslo. 
Torsdag 16/9-05: ”India Sett med Norske Øyne”, lysbildeforedrag for femteklassinger på Kjelsås 
Skole, Oslo. 
Torsdag 13/10-05: Etterord til filmen ”Born Into Brothels”, for ungdomsskole elever under Film 
Fra Sør Festivalen i Oslo.  
 

9.2.15 Ween Gro (Universitetslektor) 
Egne forskningsprosjekter: 
Samer og bønder, stat og lokalsamfunn; etablering av nasjonalparken Blåfjell-Skjækerfjell. 
Sørsamiske sedvaner; møte mellom samiske, juridiske og antropologiske diskurser. 
The Making of Indigenous Rights; an anthropological study of indigenous politics at the United 
Nations. 
 
Forskningsprosjekter i samarbeid med andre:  
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Alle prosjektene er mine egne, men har vært basert på samarbeid med Senter for 
menneskerettigheter, Nordisk samisk institutt, Sametinget, Samerettsutvalget, 
Sosialantropologisk institutt i Tromsø, og lokale samiske interesser i Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag og Nordland. Urfolksrettighetsprosjektet og nasjonalpark prosjektet har også involvert 
et samarbeid med Australian Institute for Aboriginal and Torres Strait Island Studies (ATSIC) i 
Canberra, Australia. 
 

9.2.16 Weiss, Nerina (Stipendiat) 
Egne forskningsprosjekter 
Borderlands and State Violence in Eastern Turkey - an anthropological inquiry in identity, inter-
group relations and perceptions of the state. 
Siden September ’05 på feltarbeid i Tyrkia. 
 
Verv 
Ledelse av seminar om Kypros ved Sosial og Kulturantropologisk Institutt, Universitet i Wien. 
1.5.-23.5.05 
Organisasjon og ledelse av utlandsreise til Kypros for Sosial og Kulturantropologisk Institutt, 
Universitet i Wien. 24.5.- 31.5.05 
 
Deltakelse på konferanser/workshop(s) nasjonalt/internasjonalt 
Tverrfaglig forskerseminar i Paris ”Foucault’s Aktualitet” 16.-18.6.05 
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