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 Sosialantropologisk institutt 
 

 

 

SOSANT2210 Etnisitet og nasjonalisme 

Hjemmeeksamen 

Ordinær eksamen vår 2007 

 

 

Les Retningslinjer for eksamensbesvarelser (hjemmeoppgave) før du starter på 

hjemmeoppgaven, på:  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v07/SOSANT2xxx%20retn.linjer%20eksamen%20f.o.m.%2

0V-07.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: mandag 30. april i forelesningen. 

Innlevering: tirsdag 8. mai.  
 

Tid og sted oppdateres snarlig på emnets semesterside:  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v07/ 

 

 

Lykke til! 
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Bokmål: 

 

Besvar en av de følgende tre oppgaver: 

 

1. Gjør teoretisk og empirisk rede for hvordan hverdagsliv har blitt behandlet i studier av etnisitet 

og nasjonalisme. Bruk minst fire forskjellige pensumskilder i diskusjonen. 

2. Bruk hegemonibegrepet som en innfallsport til å diskutere etnisk og nasjonal identitet. Legg vekt 

på å få fram forholdet mellom identitetsdiskurser som politisk makt og individuelle strategier og 

muligheter. Bruk empiriske eksempler fra minst tre pensumskilder i diskusjonen. 

3. Kertzer og Arel siterer Appadurais påstand: “statistics are to bodies and social types what maps 

are to territories: they flatten and enclose.” Bruk flere pensumskilder til å diskutere utsagnet i et 

historisk perspektiv som kaster lys over diskurser om etnisitet og nasjonalisme generelt. 

 

 

 

 

Nynorsk: 

 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåver: 

1. Gjer teoretisk og empirisk greie for korleis kvardagsliv har blitt behandla i studiar av etnisitet og 

nasjonalisme. Bruk minst fire forskjellige pensumskjelder i diskusjonen. 

2. Bruk hegemoniomgrepet som ein innfallsport til å diskutere etnisk og nasjonal identitet. Legg 

vekt på å få fram forholdet mellom identitetsdiskursar som politisk makt og individuelle 

strategiar og moglegheiter. Bruk empiriske døme frå minst tre pensumskjelder i diskusjonen. 

3. Kertzer og Arel siterer Appadurai sin påstand: “statistics are to bodies and social types what 

maps are to territories: they flatten and enclose.” Bruk fleire pensumskjelder til å diskutere 

utsagnet i eit historisk perspektiv som kastar lys over diskursar om etnisitet og nasjonalisme 

generelt. 
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Engelsk: 

 

Answer one of the following three questions:  
 

1. Discuss theoretically and empirically how everyday life has been analyzed in studies of ethnicity 

and nationalism. Use at least four different sources from the syllabus in the discussion. 

2. Use the concept of hegemony to discuss ethnic and national identity. Emphasize the relation 

between discourses on identity as political power and individual strategies and possibilities. Use 

empirical examples from at least three sources in the syllabus in the discussion. 

3. Kertzer and Arel quote Appadurai’s statement: “statistics are to bodies and social types what 

maps are to territories: they flatten and enclose.” Use several sources to discuss this statement in 

a historical perspective, which shed light on discourses on ethnicity and nationalism in general. 


