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Sosialantropologisk institutt 

Oppgaver til eksamen i sosialantropologi: 

SOSANT1300: Antropologiske perspektiver på økonomi og materielt liv 

Skoleeksamen – Utsatt eksamen vår 2008 

Onsdag 11. juni 2008 

 

Både original og kopier (gjennomslagsark) av besvarelsen skal leveres. Skriv hardt med spiss penn for 

godt gjennomslag på kopien. Husk at dersom du har behov for å rette opp svaret, må du også rette opp 

på gjennomslagsarkene. Kopiene blir uleselige om du legger flere ark oppå hverandre når du skriver, 

retter opp o.l. Kladdeark skal ikke leveres unntatt i helt spesielle tilfeller. 
 

Sensuren offentliggjøres senest 3 uker etter eksamensdato.  

Protokollførte eksamensresultater vil være tilgjengelige på StudentWeb.   
 

Alle besvarer fem spørsmål i del 1. Alle besvarer dernest en av to spørsmål til del 2. Totalt skal 

altså seks oppgaver besvares.  Bruk halvparten av tiden på del 1 og halvparten på del 2. 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen! 
*********************************** 

Bokmål: 

Del 1: Besvar alle de følgende fem spørsmål med referanse til pensum. 

1. Hva sier Ssorin-Chaikov om resiprositet? 

2. Hva er uavhendelighet? 

3. Hvorfor skal man bruke en biografisk tilnærming til økonomiske prosesser? 

4. Hva er Kula? 

5. Hva er "general purpose money"? 

 

Del 2: Besvar en av de to følgende spørsmålene: 

6. Beskriv utviklingen av økonomisk antropologi med referanse til pensum. 

7. Hva mener Polanyi med at økonomi er en institusjonalisert prosess ("instituted process")? 

 

Nynorsk: 

Del 1: Svar på alle dei følgjande fem spørsmål med referanse til pensum. 

1. Kva seier Ssorin-Chaikov om resiprositet? 

2. Kva er uavhendelighet? (sjekk dette: Kva vil det seie at noko er uavhendelig?) 

3. Kvifor skal ein bruke ei biografisk tilnærming til økonomiske prosessar? 

4. Kva er Kula? 

5. Kva er "general purpose money"? 
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Del 2: Svar på ei av dei to følgjande spørsmål: 

6. Grei ut om utviklinga av økonomisk antropologi med referanse til pensum 

7. Kva meiner Polanyi med at økonomi er ein institusjonalisert prosess ("instituted process")? 

 

English: 

Part 1: Please answer all the following five questions with reference to the syllabus. 

1. What does Ssorin-Chaikov say about reciprocity? 

2. What is inalienability? 

3. Why should one use a biographical approach to economic processes? 

4. What is Kula? 

5. What is “general purpose money”? 

 

Part 2: Please answer one of two of the following questions. 

6. Describe the development of economic anthropology with reference to the syllabus. 

7. What does Polanyi mean by stating that "economy is an instituted process"? 


