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*** Les følgebrevet nøye før du begynner på besvarelsen *** 

 

 

Bokmål: 
 

Svar på én av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Begrepet  ’penger’ kan forstås på ulike måter. Gjør kort rede for hvordan penger er forstått i 

økonomisk antropologi. Hvilke problemer kan oppstå når dette begrepet brukes i krysskulturell 

sammenligning til å si noe generelt om økonomi? Bruk empiriske eksempler. 

 

2. Resiprositet er et sentralt begrep i økonomisk antropologi. Vis kort hvordan et fokus på 

resiprositet kan gi innsikt i sosiale forhold. Hvordan kan man hevde at dikotomien resiprositet vs. 

markedsbytte også kan representere en tvangstrøye i analyser av økonomiske prosesser? Bruk 

empiriske eksempler.  

 

3. Vis hvordan et empirisk fokus på ’ting som reiser’ kan gi innsikt i globale prosesser og 

relasjoner.    
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Nynorsk: 

 

Svar på ei av følgjande tre oppgåver: 

 

1. Omgrepet 'pengar' kan forståast på ulike måter. Gjør kort rede for korleis pengar er forstått i 

økonomisk antropologi. Kva problem kan oppstå når dette omgrepet blir brukt i krysskulturell 

samanlikning til å seie noko generelt om økonomi? Nytt empiriske døme. 

 

2. Resiprositet er eit sentralt omgrep i økonomisk antropologi. Vis kort korleis eit fokus på 

resiprositet kan gi innsikt i sosiale forhold. Korleis kan ein hevde at dikotomien resiprositet vs. 

marknadsbyte også kan representere ei tvangstrøye i analysar av økonomiske prosessar? Nytt 

empiriske døme. 

 

3. Vis korleis eit empirisk fokus på 'ting som reiser' kan gi innsikt i globale prosessar og relasjonar. 

 

 

 

English: 

 

Answer one of the following three questions: 

 

1. The concept of money can be understood in different ways. Give a short account of how money 

is understood in economic anthropology. What problems arise when this concept is used cross-

culturally to make a comparison and say something general about economy. Use empirical 

examples. 

 

2. Reciprocity is an important concept in economic anthropology. Briefly demonstrate how a focus 

on reciprocity is able to provide insight into social relations. How can one claim that the 

dichotomy reciprocity vs. market exchange also can represent a straitjacket for the analysis of 

economic processes? Use empirical examples. 

 

3. Show how an empirical focus on “objects that travel” can provide insight into global processes 

and relationships. 

 


