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Alle besvarer fem spørsmål i del 1. Alle besvarer dernest en 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 teller 1/3. To stryk på kortsvar vil automatisk gi stryk på hele 
eksamen. 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen! 

*********************************** 

 

 



Bokmål 

Besvar alle de fem følgende spørsmålene. 

Kortsvar: 

1. Forklar hvordan Barths studie fra Darfur og Bohannans artikkel om tiv-økonomi 

utgjør forskjellige tilnærminger til studier av økonomisk liv. 

 

2. Forklar hva Kopytoff mener når han slår fast at gjenstander kan gå inn og ut av 

varesfæren. 

 

3. Redegjør for Polanyis syn på ”resiprositet”, ”redistribusjon” og ”bytte”. 

 

4. Hva er fetisjisme? Bruk Pfaffenbergers studie av teknologi i svaret. 

 

5. Hvordan forholder Mills seg til spørsmålet om kvinnenes arbeidsmigrasjon til 

Bangkok er et uttrykk for husholdets eller individets ønsker og behov? 

 

Besvar ett av de to følgende spørsmålene. 

Langsvar: 

1. Ta utgangspunkt i en selvvalgt monografi, og redegjør for berøringspunktene 

mellom denne og minst to artikler på pensum. 

 

2. Velg en monografi fra pensum og gjør rede for hvordan maktrelasjoner kommer 

til syne i denne. Bruk også minst to pensumsartikler i diskusjonen. 

 



English 

Answer all of the following five questions: 

Short answer: 

1. Explain how Barth’s study from Darfur and Bohannan’s article on the Tiv 

economy, constitute different approaches to the study of economic life. 

 

2. Explain what Kopytoff means when he states that objects can enter and exit the 

commodity sphere. 

 

3. Explain Polanyi’s view on ‘reciprocity’, ‘redistribution’, and ‘exchange’. 

 

4. What is fetishism? Use Pfaffenberger’s study of technology in the discussion. 

 

5. How do Mills relate to the question whether the women’s labor migration to 

Bangkok is related to the needs and desires of the household or the individual? 

 

Answer one of the following two: 

 

Long answer: 

1. Start with one of the monographs on the reading list and discuss the connections 

between it and at least to articles from the course readings. 

 

2. Explain how power relations are manifested in one of the monographs you chose 

to read. Use at least to articles from the course readings in the discussion. 


