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Bokmål: 

Svar på én av følgende tre oppgaver: 

1. Diskuter forholdet mellom makt og konsum. Problematiser gjennom bruk av eksempler fra 

pensum. 

 

2. Diskuter organisatoriske løsninger på problemer forbundet med de utfordringer som naturmiljø 

og sosiale omgivelser skaper. Bygg besvarelsen på en sammenlikning av minst to artikler eller 

monografier fra pensum. 

 

3. Redegjør for noen perspektiver på forholdet mellom økonomiske systemer, sosial struktur og 

kulturell endring slik de analyseres i pensum. 
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 Nynorsk: 

 

Svar på ei av følgjande tre oppgåver: 

  

1. Diskuter forholdet mellom makt og konsum. Problematiser gjennom bruk av eksempel frå 

pensum. 

 

2. Diskuter organisatoriske løysinger på problem knytta til dei utfordringar som naturmiljø og 

sosiale omgjevnader skapar. Bygg svaret på ei samanlikning av minst to artiklar eller 

monografiar frå pensum. 

 

3. Grei ut om nokre perspektiv på forholdet mellom økonomiske system, sosial struktur og kulturell 

endring slik dei vert analysert i pensum. 

 

 

 

 

English: 

 

Answer one of the following three questions: 

1.  Discuss the relationship between power and consumption. Problematize  

this relationship through use of examples from the reading list.  

 

2.  Discuss some organizational solutions to the problems caused by the challenges that arise from the 

natural environment and social surroundings. Base your answer on a comparison of at least two articles 

or monographs from the reading list.  

 

3.   Present some of the different perspectives regarding the relationship between economic systems,  

social structure and cultural change as they are analyzed in material on  

the reading list. 

  

                                                                                                                                                                                                                


