
 

 

SOSANT1300 

– Economic anthropology 

 

Assignments for postponed take home exam 

Autumn semester 2018  
 

 

Information / Informasjon  
 

ENGLISH: 

Please read the exam regulations before you start writing your exam paper.  

You may submit your response in Norwegian, Swedish, Danish or English. 

You must submit your paper as a pdf file in Inspera before the announced deadline.  

The exam results will be published in the StudentWeb no later than three weeks 
after the exam. 

Best of luck! 

 

BOKMÅL: 

Les retningslinjene for denne hjemmeeksamenen.  

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.  

Du må levere besvarelsen som en pdf-fil i Inspera innen annonsert frist. 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.  

Lykke til! 

 

 



Assignments / Eksamensoppgaver 

  

ENGLISH 

 

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

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 

pensum 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 

pensum. 

 

Answer one of the following three questions: 

1. Moral reasoning is central to many anthropologists’ and economists’ understanding of 

money, markets and consumption. Discuss how different moral evaluations of 

economic practices shape theories of economic life among academics and general 

populations. 

2. The concept of embeddedness is central in economic anthropology. What do you 

understand by it and what is its importance? 

3. Value is a central idea in anthropology, as well as in other disciplines. How is value 

different than values and how do anthropologists study value-making?  

 

BOKMÅL 

 

Besvar ett av spørsmålene 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 én av følgende tre oppgaver: 

1. Moralsk argumentasjon står sentralt i en antropologisk og økonomisk forståelse av 

penger, markeder og forbruk. Diskuter hvordan ulike moralske vurderinger av 

økonomisk praksis kan påvirke og forme teorier om økonomisk liv blant akademikere 

og allmennheten. 



2. Begrepet «sosial forankring» (embeddedness) står sentralt i økonomisk antropologi. 

Hvordan forstår du dette begrepet og hva gjør det til et viktig begrep?  

3. I antropologi, som i andre fagfelt, har ideen om verdi en sentral plass. Hva er det som 

skiller «verdi» fra «verdier» og hvordan går antropologer frem for å studere 

verdiskaping? 

 


