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 Sosialantropologisk institutt  
 

 

SOSANT2210 Etnisitet og nasjonalisme 

Eksamensoppgaver til hjemmeoppgave, vår 2006 

 

Les Retningslinjer for eksamensbesvarelser (hjemmeoppgave) før du starter på 

hjemmeoppgaven, på: 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v06/SOSANT2xxx%20retn.linjer%20eksamen%20H-

05.doc 

Sammen med besvarelse skal du levere et signert erklæringskjema 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: tirsdag 7. mars i forelesningen. 

Innlevering: mandag 20. mars.  

Tid og sted oppdateres snarlig på emnets semesterside: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v06/eksamen.xml 

 

 

Lykke til! 

********************************************************************************** 
 

 

Bokmål: 

 

Besvar en av de følgende tre oppgaver: 

 

1. Drøft styrkene og svakhetene ved å studere etniske eller nasjonalistiske konflikter gjennom 

antropologiske studier av lokale hverdagsliv.  

 

2. Diskuter betydningen av å studere etnisitet og nasjonalisme i et historisk perspektiv, og vis hvordan 

ulike pensumforfattere vurderer dette spørsmålet ulikt, selv om de ikke nødvendigvis drøfter det 

eksplisitt. 

 

3. I Blended Boundaries antyder Kathinka Frøystad at det kan være lettere å tematisere nye aspekter 

ved etnisitet hvis man ikke forholder seg for tett til eksisterende antropologiske perspektiver på dette 

temaet (s. 21). Gi en kritisk vurdering av dette standpunktet, og knytt diskusjonen til øvrige deler av 

pensumlitteraturen.  

 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v06/SOSANT2xxx%20retn.linjer%20eksamen%20H-05.doc
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http://www.sai.uio.no/studier/skjema/erklaering.rtf
http://www.sai.uio.no/studier/skjema/erklaering.pdf
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Nynorsk: 

 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåver: 

 

1. Drøft styrkane og veikskapane ved å studere etniske eller nasjonalistiske konfliktar gjennom 

antropologiske studiar av lokale kvardagsliv. 

 

2. Diskuter betydninga av å studere etnisitet og nasjonalisme i eit historisk perspektiv, og vis korleis 

ulike pensumforfattarar vurderer dette spørsmålet ulikt, sjøl om dei ikkje nødvendigvis drøftar det 

eksplisitt. 

 

3. I Blended Boundaries peikar Kathinka Frøystad på at det kan vere lettare å tematisere nye aspekt 

ved etnisitet dersom ein ikkje forholder seg for tett til eksisterande antropologiske perspektiv på 

dette temaet (s. 21). Gi ei kritisk vurdering av dette standpunktet, og knytt diskusjonen til øvrige 

deler av pensumlitteraturen. 

 

 

 

Engelsk: 

 

Answer one of the following three questions:  

 

1. Discuss the strengths and weaknesses of studying ethnic or nationalist conflicts by means of 

anthropological studies of local everyday lives.  

 

2. Discuss the importance of studying ethnicity and nationalism in a historical perspective. Show how 

different authors on the reading list approach this question differently, though they do not 

necessarily discuss it explicitly.  

 

3. In Blended Boundaries Kathinka Frøystad suggests that it may be easier to thematize new aspects of 

ethnicity if one distances oneself from existing anthropological perspectives on this topic (p. 21). 

Assess this statement critically, anchoring your  

discussion to other texts from the reading list. 

 
 

 

 

 
 

 


