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for godt gjennomslag på kopien. Husk at dersom du har behov for å rette opp svaret, må du også 

rette opp på gjennomslagsarkene. Kopiene blir uleselige om du legger flere ark oppå hverandre når 
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Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.  

Eventuelle hellig-/høytidsdager kan komme i tillegg. 

 

   

 

Alle besvarer fem spørsmål i del 1.  

Alle besvarer dernest ett av to spørsmål til del 2.  

Totalt skal altså seks oppgaver besvares.   

 

Eksamen består av to deler, som begge må bestås.  

Del 1 (kortsvar) teller 2/3 av karakteren og del 2 (langsvar) teller 1/3.  

To stryk på kortsvar, vil automatisk gi stryk på hele eksamen. 
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Bokmål 

 

 

 

Kortsvar 

 

Besvar alle de fem følgende spørsmålene: 

 

1. Gi en kort redegjørelse for hva studiet av kjønn kan bidra med til forståelsen av produksjon 

og sirkulasjon av verdi. 

2. Vis hva analyser av gavebytterelasjoner kan bidra med til forståelsen av større, mer 

omfattende sosiale systemer.  

3. Oppsummer Bloch & Parrys forståelse av korttids- og langtidssykluser i 

transaksjonssystemer. 

4. Hva mener Comaroff & Comaroff med ‘okkulte økonomier’ og hvordan mener de at disse er 

karakteristisk for ‘millenial kapitalisme’? 

5. Hvordan kan Ongs analyse av malaysisk åndebesettelse fortelle oss noe om økonomisk 

globalisering? 

 

 

 

Langsvar 

 

Besvar ett av de to følgende spørsmålene: 

 

1. Hva kan debatten om økonomiske sfærer bidra med til forståelsen av sosial endring? Gi en 

kritisk analyse av minst to ulike bidrag som diskuterer sfærebegrepet, og diskuter disse i 

relasjon til minst to empiriske eksempler på pensum. Hent gjerne eksemplene fra 

monografiene du har lest. 

2. Diskuter med empiriske eksempler hvordan bioteknologiens ledende rolle i den globale 

økonomien har påvirket noen nøkkelbegreper i økonomisk antropologi, som for eksempel 

‘verdi’, ‘arbeid’, ‘bytte’, ‘vare’ og ‘gave’. 


