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Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt.
Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

Bokmål
Alle oppgavene skal besvares.
1. Gjør rede for to av disse tre begrepene
a. Normer og sanksjoner
b. Resultatlikhet
c. Panoptiske teknologier
2. Svar på enten 2a eller 2b.
a. Giddens hevder at refleksiviteten øker i det senmoderne samfunn. Gjør rede for hva han mener
med dette, og drøft hvordan denne påstanden kan kaste lys over nyere utviklingstrekk i idrett og/eller
fysisk aktivitet.
b. Gjør rede for Bourdieus begreper om makt og sosiale felt. Vis deretter hvordan makt og sosial
mobilitet skapes i sosiale felt, og gi eksempler fra idrettsfeltet.
3. Svar på enten 3a eller 3b.
a. Gjør rede for ulike kjennetegn på kommersiell idrett og hvordan kommersialiseringsprosesser kan
endre maktforholdet mellom ulike aktører i idretten (for eksempel utøvere, ledere, sponsorer og
medier). Drøft deretter, med utgangspunkt i pensum, hvordan publikum støtter og/eller motsetter seg
kommersialiseringsprosesser.
b. Idretten er basert på en tokjønnsmodell. Gjør rede for tokjønnsmodellen og diskuter hvilke
utfordringer som er knyttet til denne. Gjør deretter rede for minst tre indikatorer på privilegier knyttet
til hvit maskulinitet i idretten og vis gjennom eksempler hvordan disse bidrar til diskriminering av
minoritetsgrupper.
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Nynorsk
Alle oppgåvene skal svarast på.
1. Gjer greie for to av desse tre omgrepa:
a. Normer og sanksjonar
b. Resultatlikskap
c. Panoptiske teknologiar
2. Svar på anten 2a eller 2b.
a. Giddens hevder at refleksiviteten aukar i det seinmoderne samfunnet. Gjer greie for kva han
meiner med dette, og drøft korleis denne påstanden kan kaste lys over nyare utviklingstrekk i
idrett og/eller fysisk aktivitet.
b. Gjer greie for Bourdieus omgrep om makt og sosiale felt. Vis deretter korleis makt og sosial mobilitet blirt skapt i sosiale felt, og gi døme frå idrettsfeltet.

3. Svar på anten 3a eller 3b.
a. Gjer greie for ulike kjenneteikn på kommersiell idrett og korleis kommersialiseringsprosessar kan endre maktforholdet mellom ulike aktørar i idretten (til dømes utøvarar, leiarar, sponsorar og medier). Drøft så med utgangspunkt i pensum, korleis publikum støttar og/eller motset seg kommersialiseringsprosessar.
b. Idretten er basert på ein tokjønnsmodell. Gjer greie for tokjønnsmodellen og diskuter kva
utfordringar som er knytt til denne. Gjer deretter greie for minst tre indikatorar på privilegie
knytt til kvit maskulinitet i idretten, og vis gjennom døme korleis desse medverkar til diskriminering av minoritetsgrupper.
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