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Information / Informasjon 

 

 

ENGLISH: 

The exam consists of two parts (SHORT ANSWERS and LONG ANSWER). 

You need to pass both parts in order to pass the exam. SHORT ANSWERS 

count for 2/3 of the grade and LONG ANSWER counts 1/3.  To fail two or 

more SHORT ANSWERS leads to fail of the exam as a whole. 

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

No special exam resources are allowed. 

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

after the examination. 

Best of luck! 

 

BOKMÅL: 

Eksamen består av to deler (KORTSVAR og LANGSVAR) som begge må 

bestås for å bestå eksamen. KORTSVAR teller 2/3 av karakteren og 

LANGSVAR teller 1/3. Ikke bestått på to eller flere KORTSVAR vil gi ikke 

bestått på hele eksamen. 

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

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen.  

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.  

Lykke til! 

 

 



Assignments / Eksamensoppgaver  
 

 

 

ENGLISH: 

 

 

SHORT ANSWERS 

 

Answer all of the following six questions: 

1. How is social inequality played out in the spatial domain? Discuss with 

reference to Caldeira. 

2. What is the "how" of capitalism that Appel analyses? 

3. Describe a difficulty labour migrants face according to Holmes. 

4. Describe in your words what Polanyi meant by the fictitious commodities . 

5. Explain what the new conditions of dependency are in South Africa. Refer 

to Ferguson in the discussion. 

6. Briefly give a definition of the moral economy, according to relevant 

readings. 

 

 

LONG ANSWER 

 

Answer one of the following two questions: 

1. Please describe what is meant by the term neoliberalism with references 

to the readings. 

2. What are the differences between gift and commodity and how can we 

compare these categories? 

 

 

 

 



BOKMÅL 

 

 

KORTSVAR 

 

Besvar alle de følgende seks spørsmålene: 

1. Hvordan spilles sosial ulikhet ut i det romlige domenet? Diskuter med 

referanse til Caldeira. 

 

2. Hva er kapitalismens «how» som Appel analyserer? 

 

3. Beskriv en vanskelighet som arbeidsmigranter, ifølge Holmes, møter . 

 

4. Beskriv med egne ord hva Polanyi mener med fiktive varer . 

 

5. Forklar hva nye avhengighetsforhold i Sør-Afrika er. Referer til Ferguson i 

diskusjonen. 

 

6. I henhold til relevante pensumtekster, gi en kortfattet definisjon av 

moralsk økonomi. 

 

 

LANGSVAR 

 

Besvar ett av de følgende to spørsmålene: 

1. Med referanse til pensum, beskriv hva som menes med begrepet 

nyliberalisme. 

2. Hva er forskjellene mellom gave og vare og hvordan kan vi sammenligne 

disse kategoriene? 

 


