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*************************************** 
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 retningslinjer for sitat- og kildebruk på 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/  

Les også 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. 
 

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  
 

Besvarelsen til hjemmeksamen kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 
 

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

Utlevering av eksamensoppgaver:  
tirsdag 24. mai kl. 16:00 

under ”Eksamen og vurderingsformer” på emnets semesterside på web: 

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

 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Tid: tirsdag 7. juni kl. 10:00  

Sted: kontor 646, Sosialantropologisk institutt, 6. etg. Eilert Sundts hus (SV-bygget) 

 

Sammen med tre (3) eksemplarer av besvarelsen, skal du levere ett signert erklæringsskjema  

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

eller under ”Eksamen” på http://www.uio.no/studier/program/sosant/  
 

 

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

Lykke til! 
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BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Vis hvordan etnisk organisering og identitet kan få konsekvenser for politiske valg på 

statsnivå. Belys diskusjonen med empiriske eksempler. 

 

2. Sammenlign politisering og kommersialisering av etnisk identitet ved hjelp av eksempler, 

med vekt på både forskjeller og likheter.  

 

3. Karl Marx og Max Weber, to av samfunnsvitenskapens grunnleggere, var begge overbevist 

om at «før-moderne» prinsipper for identitetsdannelse á la det vi i dag kaller etnisitet, ville 

bli borte med modernitetens fremvekst. Dette har ikke skjedd. I stedet blir etnisitet av mange 

betraktet som et utpreget moderne fenomen. Bruk empiriske eksempler til å forklare hvorfor 

Marx og Weber tok feil. 

 

 

 


