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Bokmål: 

Besvar 1 av følgende: 

 

 

1. Diaspora identiteter sies å kreve en form for konstruert bevissthet som vokser frem over tid. 

Drøft dette utsagnet ved bruk av forskjellige analytiske tilnærminger til diasporabegrepet. 

Sammenlign disse tilnærmingene med den empiriske situasjonen beskrevet i en av 

monografiene på pensum. 

 

2. 'Kenya returns to ethnic strife' (”Kenya faller tilbake til etnisk vold”). Diskuter den fiktive 

avisoverskriften kritisk; bruk pensumet og minst en monografi, samt søk på internett om den 

kenyanske 'post-election violence'. 

 

 

3. Hylland Eriksen beskriver ”nasjonalisme uten etnisk ideologi” som en mulighet. Diskuter 

forskjellige eksempler på dette. Bruk pensumet og minst en monografi.  

 

 

4. Diskuter hvordan nasjonalstat og etnisitet kan knyttes sammen på ulike måter. Drøft med 

utgangspunkt i de historiske og politiske debattene rundt enten den tyske eller den norske 

nasjonen, og ved bruk av pensum og minst en monografi. 

 

 

Nynorsk:  

 

Svar på 1 av følgjande: 

 

1. Diaspora identitetar blir sagde å krevje ei form for konstruert medvit som veks fram over 

tid. Drøft dette utsagnet ved bruk av forskjellige analytiske tilnærmingar til diasporaomgrepet. 

Samanlikn desse tilnærmingane med den empiriske situasjonen skildra i ein av monografiane 

på pensum. 

 

2. 'Kenya returns to ethnic strife' (”Kenya fell tilbake til etnisk vald”). Diskuter den fiktive 

avisoverskrifta kritisk; bruk pensumet og minst ein monografi, samt søk på internett om den 

kenyanske 'post-election violence'. 

 

 

3. Hylland Eriksen skildrar ”nasjonalisme utan etnisk ideologi” som ei moglegheit. Diskuter 

forskjellige eksempel på dette. Bruk pensumet og minst ein monografi.  

 

 

4. Diskuter korleis nasjonalstat og etnisitet kan knytast saman på ulike måtar. Drøft med 

utgangspunkt i dei historiske og politiske debattane rundt anten den tyske eller den norske 

nasjonen, og ved bruk av pensum og minst ein monografi. 

 

 



English: 

Answer one of the following: 
 

1. Diaspora identities are said to require a certain kind of constructed consciousness, emergent 

over time. Using various analytical approaches to the diaspora concept, discuss this statement. 

Explore these ideas by comparing them with the situation described empirically in one 

monograph chosen from the reading list. 

 

2. 'Kenya returns to ethnic strife'. Discuss this fictive newspaper headline critically drawing 

upon course literature and at least one monograph, as well as internet searches on the Kenyan 

'post-election violence'. 

 

3. Hylland Eriksen suggests the option of 'Nationalism without ethnic ideology’. Discuss 

different examples of this possibility, drawing upon the course literature and at least one 

monograph.  

 

4. Drawing on the history and political debates about the German or the Norwegian nation, as 

well as course readings and at least one monograph, discuss how nation-state and ethnicity 

can be engaged in very diverse ways. 

 

 


