
SOSANT 4400 Litteraturseminar våren 2007 

Ved Christian Krohn-Hansen 

  

 

Antropologiske perspektiver på migrasjon: økonomi, politikk, og identitet 

 

I dette litteraturseminaret skal vi studere tre monografier. De tre bøkene har til felles at de 

er publisert de siste ti årene, er skrevet av etnografer, og rommer analyser av sosiale 

prosesser forbundet med internasjonal migrasjon og innvandring. Videre har de tre 

bøkene til felles at de undersøker prosesser i store bysamfunn – to behandler New York, 

og en Paris. De internasjonale migrantene som er gjort til gjenstand for studier i disse 

bøkene kommer fra ulike deler av verdenssamfunnet – fra Asia, Latin-Amerika, og 

Afrika. Seminaret har to mål. For det første er det et mål å bidra til å styrke innsikten i 

antropologiens arbeid med å forstå internasjonal migrasjon, innvandring, og 

transnasjonalisme. Det andre målet kan skisseres på følgende vis: I dette seminaret skal vi 

også søke å arbeide med de tre monografiene som tekster; vi skal søke å se på noen trekk 

ved komposisjon og oppbygning, og ved skrivestil. Kort sagt: Et mål er også å bruke de 

tre bøkene til å reflektere over og drøfte antropologisk skriving. 

 

 

Pensum: 

Følgende tre bøker utgjør pensum, og må kjøpes eller lånes på biblioteket: 

 

Park, Kyeyoung, 1997. The Korean American Dream. Immigrants and Small Business in 

New York City. Ithaca and London: Cornell University Press. (ca 220 sider) 

 

Ricourt, Milagros, and Danta, Ruby, 2003. Hispanas de Queens. Latino Panethnicity in a 

New York City Neighborhood. Ithaca and London: Cornell University Press. (ca 160 

sider) 

 

MacGaffey, Janet, and Bazenguissa-Ganga, Rémy, 2000. Congo-Paris. Transnational 

Traders on the Margins of the Law. Bloomington: Indiana University Press. (ca 185 

sider) 

 

 

Planen og arbeidsformene: 

Seminaret  består av følgende 4 ganger: 

 

1. gang: Fredag 2/2 (2 timers seminar: 12.15-14.00) 

2. gang: Fredag 16/2 (4 timers seminar: 12.15-16.00) 

3. gang: Fredag 2/3 (4 timers seminar: 12.15-16.00) 

4. gang: Fredag 16/3 (2 timers seminar: 12.15-14.00) 

 

Den første gangen (2/2) vil gå med til en innledning, og til avtaling av arbeidsformer og 

arbeidsoppgaver for de neste tre gangene. Den andre gangen (16/2) vil vi bruke hele tiden 



på den ene av bøkene, nemlig The Korean American Dream. Den tredje gangen (2/3) vil 

vi arbeide med Congo-Paris, og den fjerde og siste (16/3) med Hispanas de Queens. 

 

Gang to, tre, og fire (dvs. den 16/2, 2/3 og 16/3) vil samtlige påmeldte deltakere ha 

bestemte arbeidsoppgaver knyttet til boken som behandles den aktuelle gangen. Sagt 

annerledes: Alle deltakerne er – i samarbeid med en eller flere medstudenter – forventet å 

forberede og være med på å gi en liten presentasjon alle disse tre gangene: 

Presentasjonen kan behandle argumentasjonen i en utvalgt del av boken, redegjøre for og 

diskutere trekk ved datainnsamlingsopplegget, se på aspekter ved forfatterens bruk av 

litterære virkemidler, osv. Utover dette er det en forventning at alle deltakerne har lest og 

arbeidet med hele boken til hver gang. Atskillig tid vil hver gang også bli avsatt til 

utveksling av synspunkter og diskusjon. 

 

Oppfordring: 

Som det framgår av ovenstående krever seminaret forberedelse til, og aktiv deltakelse i, 

undervisningen. De som planlegger å delta oppfordres til å skaffe seg de tre 

monografiene som skal brukes så snart som mulig, og begynne lesingen i tide. Til den 

første gangen bør alle ha lest Parks bok, og være i gang med resten av litteraturen. 


