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Antropologiske perspektiver på økonomi og materielt liv 

Oppgaver til ordinær hjemmeeksamen 
 

Vår 2008 
 

 

Les Retningslinjer for eksamensbesvarelser på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1300/v08 / før du 

starter på hjemmeeksamenen. 
 

Besvarelsen skal også være i tråd med Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver som du finner 

under Eksamen på http://www.uio.no/studier/program/sosant/ . 
 

Sammen med besvarelse skal du levere et signert erklæringsskjema som du finner på 

www.sai.uio.no/studier/skjema/erklaering.rtf og www.sai.uio.no/studier/skjema/erklaering.pdf 
 

Besvarelse som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer, kan medføre at besvarelsen bedømmes til fusk, jfr. 

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen, Reglementshåndboken, 3.3.2.: 

www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml  

 

Utlevering av eksamensoppgaver: mandag 5. mai 2008, kl. 10:00, Aud. 7, Eilert Sundts hus. 
 

Innlevering av besvarelser: fredag 9. mai 2008, kl. 15.00 i auditorium 7, Eilert Sundts hus. 
 

 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb tre uker etter innlevering av eksamensbesvarelsen. 
 

Lykke til! 
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Bokmål: 

Besvar en av følgende tre oppgaver: 

 

1. Ta utgangspunkt i to monografier du har lest. Diskuter forfatternes perspektiv på økonomi og materielt 

liv. Trekk gjerne inn andre relevante artikler fra pensum i diskusjonen. 

 

2. På hvilken måte har globaliseringsprosesser med økonomisk antropologi å gjøre? Diskuter dette ved å 

trekke inn minst tre artikler fra pensum.  

 

3. Gavebytte har vært et viktig utgangspunkt for utvikling av økonomisk antropologi. Diskuter hvilke 

antropologiske innsikter vi kan få av å analysere gavebytte. Bruk minst tre artikler på pensum. 

 

Nynorsk: 

Svar på ein av følgjende oppgåver: 

1. Ta utgangspunkt i to monografiar du har lese. Drøft forfattaranes perspektiv på økonomi og materielt 

liv. Trekk gjerne inn andre relevante artiklar frå pensum i drøftinga.  

 

2. Korleis har globaliseringsprosessar med økonomisk antropologi å gjera? Drøft dette ved å trekje inn 

artiklar frå pensum som på ulikt vis forheld seg til globalisering som økonomi. 

 

3. Gåvebytte har vore eit viktig utgangspunkt for utvikling av økonomisk antropologi. Drøft kva for 

antropologiske innsikter me kan få av å analysera tilhøve mellom personar og ting i lys av ymse 

perspektiv på gåvebytte.  

 

English: 

Answer one of the following: 

1. Use the two monographs you have read as a starting point. Discuss the writers perspectives on 

economic and material life. Draw on other relevant articles from the syllabus. 

 

2. What does globalization processes have to do with economic anthropology? Discuss this by drawing 

on at least three articles from the syllabus. 

 

3. Gift exchange has been the starting point for the development of economic anthropology. Discuss 

which anthropological insights we can gain from analyzing gift exchange. Use at least three articles 

from the syllabus. 
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