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BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Hvordan kan vi forklare den økte globale betydningen identitetspolitikk har fått? Bruk ulike bidrag 

fra pensum til å diskutere spørsmålet. 

 

2. Gerd Baumann hevder at det er avgjørende å skille mellom henholdsvis essensialistiske og 

prosessuelle diskurser om kultur. Diskuter dette skillet kritisk, og bruk empiriske eksempler fra 

pensum til å vise hvilke implikasjoner det kan ha. 

 

3. Bruk minst fire ulike empiriske eksempler fra pensum til å diskutere forholdet mellom makt og 

identitet. 

 

 

 

 

NYNORSK: 
 

 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene: 

 

 

1. Korleis kan vi forklare den auka globale vekta identitetspolitikk har fått? Nytt ulike bidrag frå 

pensum til å diskutere spørsmålet. 

 

2. Gerd Baumann hevdar at det er avgjerande å skilje mellom høvesvis essensialistiske og prosessuelle 

diskursar om kultur. Diskuter dette skiljet kritisk, og nytt empiriske eksempel frå pensum til å vise 

kva implikasjonar det kan ha. 

 

3. Nytt minst fire ulike empiriske eksempel frå pensum til å diskutere forholdet mellom makt og 

identitet. 
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ENGLISH: 
 

 

Answer one of the following three questions: 
 

 

1. How can we explain the increasing significance of identity politics globally? Discuss the question 

with reference to contributions on the reading list. 

 

2. Gerd Baumann claims that it is vital to distinguish between essentialist and processual discourses of 

culture. Discuss this distinction critically and use examples on the reading list to identify the 

implications that may follow from it.  

 

3. Discuss the relation between power and identity, and use at least four different empirical examples 

on the reading list. 

 
 


