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

 

 

Les Retningslinjer for eksamensbesvarelser på 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v08  

før du starter på hjemmeeksamenen. 
 

Besvarelsen skal også være i tråd med Praktiske råd og retningslinjer for skriving av 

hjemmeoppgaver som ligger under ”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet; 

www.uio.no/studier/program/sosant/     
 

Sammen med besvarelsen 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 
 

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 av eksamensoppgaver: mandag 5. mai i undervisningen. 
 

Innlevering av eksamensbesvarelser: mandag 19. mai kl 15:00 i Aud. 6, Eilert 

Sundts hus 

 
Klokkeslett og sted annonseres under Tid og sted under Eksamen og vurderingsformer på 

emnets semesterside: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2750/v08/  
 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter innlevering av 

eksamensbesvarelsen. 
 

 

 

Lykke til! 

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

Besvar 1 av følgende: 

 

1. Jonathan Friedman avslutter sin artikkel ”Globalization, dis-integration, re-

organization” med et sitat av J. Goad: 

 

”For economic reasons, the trash – be it black, brown, or white – have always lived side by 

side in America. It’s the Gold Card whites who’ve always paid to segregate themselves, 

leaving the rednecks, niggers and spicks to fight over day-old cookies”  

 

 Diskuter forholdet mellom etnisitet og økonomi. Bruk ulike deler av pensum. 

 

2. Gi en presentasjon av ulike forståelser av ”etnisk inkorporasjon”. Diskuter på hvilke 

måter økonomisk globalisering kan tenker å påvirke slike prosesser. 

 

3. I Norge har det i den siste tiden pågått en offentlig debatt om bruk av andre lands flagg 

i 17. Mai-tog. Gi en kontekstualisering av denne debatten ved hjelp av materiale fra 

pensum. 

 

English: 
Answer 1 of the following: 
 

1. Jonathan Friedman ends his article ‘Globalization, dis-integration, re-organization’ 

with a quote from J. Goad: 

 

‘For economic reasons, the trash – be it black, brown, or white – have always lived side 

by side in America. It’s the Gold Card whites who’ve always paid to segregate 

themselves, leaving the rednecks, niggers and spicks to fight over day-old cookies’ 

 

 Discuss the relationship between ethnicity and economy. Use different parts of the 

curriculum. 

 

2. Give a presentation of different understandings of ‘ethnic incorporation’. Discuss in 

what ways such processes may be influenced by economic globalization. 

 

3. In Norway there has lately been a public debate about the use of flags belonging to 

other countries in the 17
th

 of May-parade. Provide a contextualization of this debate 

with the help of material from the curriculum. 

 

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


