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     Sosialantropologisk institutt  
 

 

 

SOSANT2210 – Etnisitet og nasjonalisme 

 
Oppgaver til ordinær hjemmeeksamen 

 

Vår 2010 
 

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

Les Retningslinjer for hjemmeeksamen på  
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v10/ før du starter på hjemmeeksamenen.  

 

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

som ligger under ”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet; 

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

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 4. mai kl. 12:00.  
 
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Frist: tirsdag 18. mai kl. 12:00 i Fronter under ”Hjemmeeksamen SOSANT2210 V-10” – 

”Innlevering av ordinær hjemmeeksamen i SOSANT2210, 18. mai 2010”. 
 

Innlevering av ett identisk papireksemplar: tirsdag 18. mai kl. 12:00-13:00 i 

ekspedisjonen, Sosialantropologisk institutt, 6. etg., Eilert Sundts hus (SV-bygget).  
Samtidig skal du levere ett signert erklæringsskjema som du finner under ”Eksamen” på 

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

 

  Se også om tid og sted for eksamen på: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v10/eksamen.xml   
 

 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker (+ eventuelle helligdager/offentlige 

fridager) etter innlevering av eksamensbesvarelse. 

 

Lykke til! 
 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v10/SOSANT2xxx%20retn.linjer%20eksamen%20bruk%20denne%20paa%20norsk.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v10/
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2210/v10/eksamen.xml
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BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Diskuter påstanden om at etnisitet er et moderne fenomen. Bruk bidrag fra ulike deler 

av pensum og bruk empiriske eksempler. 

 

2. Gjør en kritisk vurdering av ideen om ‘minoritet’ som et relasjonelt begrep og 

diskuter, ved hjelp av konkrete eksempler, ulike måter minoriteter, så vel som 

majoriteten og staten, kan forholde seg til ’minoritetsproblemet’.  

 

3. ’Vikingeskipene burde være der de er!’ Reflekter over debatten om plassering av 

Norges nasjonalarv innen Oslo. Argumenter for og imot ulike lokaliseringsforslag og 

for og imot ulike ideer om hva et nasjonalt museum skal være. Bruk ideer om nasjon, 

etnisitet og identitet fra pensum. 

 

 

 

NYNORSK: 
 

 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene:  

 

 

1. Diskuter påstanden om at etnisitet er eit moderne fenomen. Bruk bidrag frå ulike delar 

av pensum og bruk empiriske døme. 

 

2. Gjer ei kritisk vurdering av idéen om 'minoritet' som eit relasjonelt omgrep og 

diskuter, ved hjelp av konkrete døme, ulike måtar minoritetar, så vel som majoriteten 

og staten, kan stille seg til 'minoritetsproblemet'.  

 

3. 'Vikingeskipa burde vere der dei er!' Reflekter over debatten om plassering av Noregs 

nasjonalarv innan Oslo. Argumenter for og imot ulike lokaliseringsforslag og for og 

imot ulike idéar om kva eit nasjonalt museum skal vere. Bruk idéar om nasjon, 

etnisitet og identitet frå pensum. 
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ENGLISH: 
 

 

Answer one of the following three questions: 

 

 

1. Critically discuss the suggestion that ethnicity is a modern phenomenon. Draw on 

different parts of the curriculum and use empirical examples.  

 

2. Critically evaluate the notion of ‘minority’ as a relational concept, and discuss, 

drawing upon concrete examples, different ways in which minorities, as well as the 

majority and the state, can respond to the ‘minority problem’.  

 

3. ’The Viking ships should remain where they are!’ Reflect upon the debate about the 

placement of Norway’s national heritage within Oslo. Argue for and against different 

sites, and for and against different concepts for a national museum, drawing upon 

ideas about nation, ethnicity and identity in the pensum. 


