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Bokmål: besvar en av følgende tre oppgaver: 

1. ”Kapitalisme er en uunngåelig dimensjon ved etnografisk forskning i dag”. 

Diskuter påstanden med referanser til de forskjellige rollene gitt kapitalismen i 

tekstene til for eksempel Bohannan, Parry og Bloch, Caldeira og Comaroff, så vel 

som andre kilder og minst en monografi. 

2. Begrepet ”marked” er direkte og indirekte et sentralt begrep på pensum. 

Redegjør for Dilleys forståelse av marked.  Bruk litteratur fra både første og 

andre del av pensum for å vise hvordan forståelsen av marked varierer. 

3. Antropologi tilstreber en holistisk tilnærmelse til samfunn. Avgrensning av 

studiefeltet er derfor et tilbakevendende problem. Bruk både klassiske og nyere 

tekster fra pensum til å diskutere hvordan dette har tatt form i økonomisk 

antropologi. 

 

English: Answer one of the following three 

1.  “Capitalism is inevitably a dimension of ethnographic research today”. Discuss 

this statement with reference to the different place given to capitalism in the 

texts by e.g. Bohannan, Parry and Bloch, Caldeira, and Comaroff, as well as other 

course literature and at least one monograph. 

2. The term ‘market’ is directly and indirectly a central concept on the reading list. 

Explain Dilley’s understanding of market. Use literature from the first and second 

part of the course to show how the understanding of market varies. 

3. Anthropology aims for a holistic approach to society. Delimiting the field of study 

is therefore a constant problem. Use both classical and newer texts from the 

reading list to discuss how this has unfolded within economic anthropology. 


