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     Sosialantropologisk institutt  
 

 

 

SOSANT2210 – Etnisitet og nasjonalisme 
 

Oppgaver til ordinær hjemmeeksamen 
 

Vår 2011 
 

*************************************** 
Les Retningslinjer for hjemmeeksamen under ”Eksamen og vurderingsformer”  

på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v11/  før du starter på hjemmeeksamenen. Les også 

Veiledning: eksamensinnlevering i Fronter samme sted.  
 

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

ligger under ”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet;   

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

Besvarelse med færre/flere ord enn minimum/maksimum antall ord oppgitt i retningslinjene, vil avvises ved 

innlevering eller returneres i etterkant uten å bli sensurert. Enhver besvarelse kan bli gjenstand for ordtelling 

og kontrolleres for plagiering og fusk, for eksempel ved bruk av plagieringskontrollverktøyet Ephorus. 
 

Sammen med besvarelsen skal du levere ett signert erklæringsskjema som du finner under ”Eksamen” på 

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

eller via ”Administrer dine studier” på http://www.sv.uio.no/sai/studier/admin/    
 

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:  
i Fronter og på emnets semesterside på web tirsdag 26. april kl. 16:00.  

 

 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Frist: mandag 9. mai kl. 12:00  

i Fronter under ”Hjemmeeksamen SOSANT2210 våren 2011” – ”Innlevering av ordinær 

hjemmeeksamen 9. mai kl. 12:00”. 
 

I tillegg skal to identiske papireksemplarer leveres: mandag 9. mai kl. 14:00  

i Auditorium 2, Eilert Sundts hus (SV-bygget). 

Samtidig skal du levere ett signert erklæringsskjema.  
 

  Se også om tid og sted for eksamen på: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v11/eksamen.xml  
 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter innlevering av eksamensbesvarelse.   
 

Lykke til! 
 

http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.sv.uio.no/sai/studier/admin/
http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v11/eksamen.xml
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BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. “The time of becoming the same is also the time of claiming to be different.” Diskuter dette 

utsagnet av Stanley Tambiah med utgangspunkt i pensumlitteraturen og med empirisk 

forankring. 

 

2. Drøft med utgangspunkt i pensumlitteraturen de metodiske utfordringer som knytter seg til 

antropologiske studier av etnisitet og nasjonalisme.  

 

3. Ifølge Barth er etnisitet både imperativt og situasjonelt. Forklar, ved hjelp av eksempler fra 

pensum, hvordan dette kan være tilfellet. 

 

 

 

 

 

NYNORSK: 
 

 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene: 

 

 

1. “The time of becoming the same is also the time of claiming to be different.” Diskuter denne 

utsegna av Stanley Tambiah med utgangspunkt i pensumlitteraturen og med empirisk 

forankring. 

 

2. Drøft med utgangspunkt i pensumlitteraturen dei metodiske utfordringar som knyter seg til 

antropologiske studiar av etnisitet og nasjonalisme. 

 

3. Ifølgje Barth er etnisitet både imperativt og situasjonelt. Forklar, ved hjelp av døme frå 

pensum, korleis dette kan vere tilfellet. 
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ENGLISH: 
 

 

Answer one of the following three questions: 

 

1. “The time of becoming the same is also the time of claiming to be different.” Discuss this 

phrase from Stanley Tambiah, and base your discussion on the curriculum and concrete 

empirical examples. 

 

2. Discuss the methodological challenges associated with anthropological studies of ethnicity 

and nationalism. Use the course syllabus. 

 

3. According to Barth, ethnicity is simultaneously imperative and situational. Using examples 

from the curriculum, explain how this can be the case. 

 

 

 

 


