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1 Ny oppgave
Gjør rede for noen sentrale trekk ved førindustriell husholdbasert økonomi.
Drøft deretter tolkninger av omsorg og ansvar på husholds- og samfunnsnivå.
 
Gjer greie for sentrale trekk ved den førindustrielle hushaldsbaserte økonomien.
Drøft deretter tolkingar av omsorg og ansvar på hushalds- og samfunnsnivå.
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Det meste av førindustriell produksjon ble utført på husholdsnivå under ledelse av gifte par med 
hjelp av tjenestefolk og egne barn. Pensum gir en rekke eksempler på denne typen produksjonsmåte, 
både rural og urban, (Sogner 1990, Amussen 1988, Roper 1989) samt en syntese av de demografiske 
særtrekkene for denne typen produksjonsmåte i Nord-Vest Europa med høy giftermålsalder og 
fleksibel tilgang på ung arbeidskraft fra poolen av tjenestefolk (Hajnal 1984).  Både produksjons- og 
omsorgsoppgaver ble ivaretatt på husholdsnivå, og pensum gir grunnlag for å drøfte tolkninger av 
dette, som evnen og holdninger til barneomsorg (Badinter 1981, Wilson 1984). Paternalistiske 
holdninger og folkelige oppfatninger om myndighetens ansvar under tilbakevendende 
krisetider  med uår, sviktende avlinger og i særlige krisetider som under franske revolusjon, gir også 
grunnlag til å drøfte spørsmålet om omsorg og ansvar og den sårbare førindustrielle 
husholdsøkonomien på et samfunnsnivå. (Hufton 1971, Thompson 1971) Pensum åpner også for å 
diskutere mulige endringer av husholdenes allokering av tid og ressurser . (de Vries 1984) 
 
Oppgaven kan løses på flere måter. Kandidater som i tillegg til å redegjøre for realhistorie også kan 
diskutere de metodiske utfordringene ved å tolke handlinger og holdninger til omsorg og ansvar, bør 
få god karakter.   
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