
NORSK: 
 
 

• Besvar ett av spørsmålene under ved å referere til temaer fra nøkkeltekster i 
pensumlitteraturen. 

• Besvarelser som evner å trekke på et bredt spekter av relevante tekster fra pensum 
vil belønnes positivt.  

• Det er fullt mulig å referere til relevante tekster utenom pensum eller å 
benytte eksempler fra nyhetssaker så lenge disse fungerer som et supplement og 
ikke et alternativ til kunnskap vist gjennom analyser av pensumtekster. 

 
Besvar en av de følgende tre oppgavene:  

 
 

1. Hva forstår du som de viktigste underliggende prinsippene innen nyliberal 
økonomisk teori og hvordan bidrar antropologiske framgangsmåter til å komplisere 
disse prinsippene? 

2. Har begrepsskillet mellom Gaver og Varer noen relevans for analyser i såkalt 
«moderne» eller «kapitalistiske» samfunn og økonomier? 

3. Bør du eie din egen arbeidskraft? Hvilke bredere sosiale og økonomiske følger kan 
det å avvise eller akseptere denne påstanden ha? 

 
 
Engelsk: 
 
 
For all questions 
  

• Answer one question by making reference to themes from key texts in the syllabus. 

• Additional credit will be given to answers that make the most use of a wide range of 
relevant readings from across the course. 

• It is possible to refer to other relevant texts from outside the syllabus or examples 
from contemporary news or public affairs as a supplement to but not an alternative 
to illustrating a knowledge of and an ability to analyse key readings from the 
syllabus. 
 

Answer one (1) of the following three (3) questions 
 

1. What do you understand as the fundamental underlying principles of neoliberal 
economics and how do anthropological approaches complicate these principles? 

2. Does the conceptual distinction between Gifts and Commodities have any relevance 
for the analysis of so-called ‘modern’ or ‘capitalist’ societies and economies? 

3. Should your labour be your property?  What are the wider social and economic 
implications of rejecting or accepting this claim? 

 


