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

på emnets semesterside på web: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v12/  
 

Besvarelsen skal være i tråd med retningslinjer for sitat- og kildebruk på 

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

og i samsvar 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. 
 

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 hjemmeeksamen kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

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

Utlevering av eksamensoppgaver:  
fra torsdag 31. mai kl. 14:00 i Fronter. Eksamensoppgavene blir også tilgjengelige under ”Eksamen og 

vurderingsformer” på emnets semesterside på web: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v12/  

 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Frist: torsdag 14. juni kl. 9:00 i Fronter 
i innleveringsmappen «Innlevering av utsatt hjemmeeksamen torsdag 14. juni kl. 9:00»  

i mappen «Hjemmeeksamen SOSANT2210 Våren 2012»   
 

I tillegg må to identiske papireksemplarer av besvarelsen leveres: 

 Tid: torsdag 14. juni kl. 11:00 

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

Samtidig må du levere ett signert erklæringsskjema som finner du under ”Eksamen” på 

http://www.uio.no/studier/program/sosant/ eller via ”Administrer dine studier” på 

http://www.sv.uio.no/sai/studier/admin/ 
 

Innleveringsmappen i Fronter lukkes automatisk og presis ved annonsert frist. Det er ikke mulig å levere 

eksamensbesvarelse etter fristen. Studentene er ansvarlige for å levere eksamensbesvarelse i tide. 

Les Veiledning: Eksamensinnlevering i Fronter under ”Eksamen og vurderingsformer” på 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v12/ i god tid før innleveringen. 
 

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

Lykke til! 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v12/
http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v12/
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.sv.uio.no/sai/studier/admin/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v12/


  

Side 2 av 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Diskuter likheter og forskjeller mellom nasjonalisme og etnisitet. Bruk flere eksempler fra pensum i 

diskusjonen. 

 

2. Diskuter hvordan globalisering både kan svekke og styrke identitetspolitiske bevegelser. Bruk 

minst to empiriske eksempler. 

 

3. Analyser debatten om multikulturalisme/diversity i Europa opp mot ulike nasjonsforståelser, og 

gjør rede for statsborgerskapets rolle i denne sammenheng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


