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

Answer one of the following: 

 

1. It has often been claimed that there is a relationship between people’s perceptions of 

nature and their actions. Discuss different views of this relationship. Use examples 

from the reading list. 

 

2. Douglas and Wildawsky claim that “risks are socially selected” (1983:14). What do 

they mean by this expression? Discuss how people in different societies have related 

to risk. Use empirical examples from the reading list. 

 

3. In the article “The tragedy of the commons” Hardin (1968) writes that “Freedom in a 

commons brings ruin to all”. What does Hardin mean by this? Many anthropologists 

have criticized this statement. Present their arguments using ethnographic examples 

taken from the reading list. 

 

Bokmål: 

Svar på én av følgende: 

 

1. Det har ofte blitt hevdet at det er en sammenheng mellom folks natursyn og deres 

handlinger. Diskuter forskjellige syn på dette forholdet. Bruk eksempler fra pensum. 

 

2. Douglas og Wildavsky har sakt at ”risks are socially selected” (198: 14). Hva mener 

de med dette utsagnet? Diskuter hvordan folk i forskjellige samfunn har forholdt seg 

til risiko. Bruk empiriske eksempler fra pensum.  

 

3. I artikkelen ”The tradgedy of the commons” skriver Hardin (1968) at ”Freedom in a 

commomn brings ruin to all”. Hva mener Hardin med dette utsagnet? Utsagnet er blitt 

kritisert av mange antropologer. Gjør rede for deres kritikk gjennom bruk av 

etnografiske eksempler fra pensum.  

 


