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Utsatt eksamen vår 2007 

 

 

NB Alle besvarelser må følge Retningslinjer for eksamensbesvarelser. Les derfor dette før du 

starter på hjemmeoppgaven:   
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 erklæringsskjema som du finner på 

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

 
Les også: 

”Noen praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver”: 

http://www.uio.no/studier/program/sosant/Praktiske%20raad%20og%20retningslinjer%20for%20skriving%20av

%20hjemmeoppgaver%20V-07.doc 

 
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 12. juni, kl. 12.00. 

Innlevering: onsdag 20. juni, kl. 12.00.  
Både innlevering og utlevering skjer på Sosialantropologisk institutt, 6. et., Eilert Sundts hus. 

 

 

Lykke til! 
 

 

********************************************************************************** 
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Bokmål: 

 

Besvar én av de følgende tre oppgaver: 

 

 

1. John Comaroff hevder at innholdet i etnisitet og nasjonalisme ikke kan defineres abstrakt. 

Gjør rede for hvordan etnisitet er beskrevet i minst tre forskjellige pensumstekster. Diskuter 

likheter og forskjeller i måten fenomenet er analysert på. 

 

2. Diskuter hvordan statsmakt kan påvirke etnisk identitet og forholdet mellom etniske grupper. 

Benytt minst fire forskjellige pensumstekster i diskusjonen. 

 

3. En rekke pensumstekster diskuterer hvordan etnisitet og nasjonalisme er med på å prege 

konfliktsituasjoner. Bruk minst fire pensumskilder i en diskusjon av forskjeller og likheter i 

hvordan de analyserer relasjonen mellom etnisk og nasjonal identitet, konflikt og vold. 

 

 

 

Nynorsk: 

 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåver: 

 

1. John Comaroff hevdar at innhaldet i etnisitet og nasjonalisme ikkje kan definerast abstrakt. 

Gjer greie for korleis etnisitet er skildra i minst tre forskjellige pensumstekstar. Diskuter 

likskapar og forskjellar i måten fenomenet er analysert på. 

2. Diskuter korleis statsmakt kan påverke etnisk identitet og forholdet mellom etniske grupper. 

Nytt minst fire forskjellige pensumstekstar i diskusjonen. 

3. Ei rekkje pensumstekstar diskuterer korleis etnisitet og nasjonalisme er med på å prege 

konfliktsituasjonar. Bruk minst fire pensumskjelder i ein diskusjon av forskjellar og likskapar 

i korleis dei analyserer relasjonen mellom etnisk og nasjonal identitet, konflikt og vald. 


