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Assignments for regular take home exam 

Autumn semester 2019  
 

 

Information / Informasjon  
 

ENGLISH: 

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

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

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 engelsk, norsk, svensk eller dansk. 

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

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.  

Lykke til! 

 

NYNORSK:  

Les retningslinjene for denne heimeeksamenen. 

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

Du må levere oppgåvesvaret som ein pdf-fil i Inspera innan annonsert frist. 

Sensuren blir offentleggjord i StudentWeb seinast  tre veker etter eksamen. 

Lukke til! 



Assignments / Eksamensoppgaver / 

Oppgåver til eksamen 
  

ENGLISH 

 

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 

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. Political economy postulates that there is a divide between production and 

consumption. How can you describe and critique this divide anthropologically? 

2. The formation of the market has been a historical process that was often met with 

social reactions. How has anthropological work analysed this reality? 

3. Earlier anthropological critiques of classical economic theory are often criticised today 

for an exoticizing focus on ‘non-Western’ small-scale societies. Why might this focus 

be a problem, and is the criticism justified?  

 

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 de følgende tre oppgavene: 

1. Politisk økonomi hevder at det er et skille mellom produksjon og konsum. Hvordan kan 

du beskrive og kritisere dette skillet antropologisk? 

2. Skapelsen av markedet er en historisk prosess ofte møtt med sosiale reaksjoner. 

Hvordan har antropologiske arbeider analysert denne realiteten?  

3. Tidligere antropologiske kritikker av klassisk økonomisk teori blir i dag ofte kritisert for 

et eksotiserende fokus på 'ikke-vestlige' små-skala samfunn. Hvorfor vil dette fokuset 

kunne være et problem og er kritikken berettiget? 



 

NYNORSK 

 

Svar på eitt av spørsmåla ved å referere til tema frå nøkkeltekstar i pensumlitteraturen. Svar 

som evnar å trekkje på eit breitt spekter av relevante tekstar frå pensum vil lønnast positivt. 

Det er fullt mogeleg å referere til relevante tekstar utanom pensum eller å nytte eksempel frå 

nyhende så lenge desse fungerer som eit supplement og ikkje eit alternativ til kunnskap 

vist gjennom analysar av pensumtekstar. 

 

Svar på ei av dei tre følgjande oppgåvene:  

1. Politisk økonomi hevdar at det er eit skilje mellom produksjon og konsum. Korleis kan 

du skildre og kritisere dette skiljet antropologisk? 

2. Skapinga av marknaden er ein historisk prosess ofte møtt med sosiale reaksjonar. 

Korleis har antropologiske arbeid analysert denne realiteten?  

3. Tidlegare antropologiske kritikkar av klassisk økonomisk teori blir i dag ofte kritisert for 

eit eksotiserande fokus på 'ikkje-vestlege' små-skala samfunn. Kvifor vil dette fokuset 

kunne vere eit problem og er kritikken vel grunna? 

 


