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BOKMÅL

Begge oppgavene skal besvares. Ved bedømmelsen teller oppgave 1 omtrent 1/3 og oppgave 2
omtrent 2/3.
Oppgave 1.
Gjør kort rede for tre av disse fire begrepene. Gi eksempler.
a. Normer og sanksjoner
b. Symbiosen mellom idrett og medier
c. Sosial kapital og tillit
d. Habitus
Oppgave 2.
Svar på enten a eller b.
a.
Kjønn har både en biologisk og en sosial dimensjon. Gjør rede for hvordan kjønn kan forstås som en
sosial konstruksjon. Drøft deretter hvordan kjønn som ulikhetsdimensjon kommer til uttrykk i
organisert idrett. Drøft til slutt hvordan ulike kjønnspolitiske strategier kan bidra til å utjevne
kjønnsulikhet i idretten.
b.
Gjør rede for ulike kjennetegn ved livsstilsidretter og hvordan de skiller seg fra tradisjonell idrett.
Drøft i hvilken grad og på hvilken måte veksten i interessen for livsstilsidretter kan forstås i lys av
kjennetegn ved det Giddens kaller det senmoderne samfunn. Drøft til slutt hvordan makt og sosiale
distinksjoner kommer til uttrykk i livsstilsidretter.
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NYNORSK
Begge oppgåvene skal svarast på. Ved vurderinga veg oppgåve 1 omtrent 1/3 og oppgåve 2 omtrent
2/3.
Oppgåve 1.
Gjer kort greie for tre av desse fire omgrepa. Gje døme.
a. Normer og sanksjonar
b. Symbiosen mellom idrett og medier
c. Sosial kapital og tillit
d. Habitus.
Oppgåve 2
Svar på anten a eller b.
a.
Kjønn har både ein biologisk og ein sosial dimensjon. Gjer greie for korleis kjønn kan bli forstått som
ein sosial konstruksjon. Drøft deretter korleis kjønn som ulikskapsdimensjon kjem til uttrykk i
organisert idrett. Drøft til slutt korleis ulike kjønnspolitiske strategiar kan medverke til å jamne ut
kjønnsulikskap i idretten.
b.
Gjer greie for ulike kjenneteikn ved livsstilsidrettar, og korleis dei skiljer seg frå tradisjonell idrett.
Drøft i kva grad og på kva måte veksten i interessen for livsstilsidrettar kan bli forstått i lys av
kjenneteikn ved det Giddens kaller det seinmoderne samfunn. Drøft til sist korleis makt og sosiale
distinksjonar kjem til uttrykk i livsstilsidrettar.

Side 3 av 4

ENGLISH
Answer both question 1 and question 2. Question 1 weighs about 1/3 of the total, and Question 2
about 2/3 of the total.
Question 1.
Give a short account of three of these four concepts. Give examples.
a. Norms and sanctions
b. The symbiosis between sport and media
c. Social capital and trust
d. Habitus
Question 2.
Answer either a or b.
a. Sex/Gender has both a biological and a social dimension. Give an account of how gender can
be interpreted as a social construction. Discuss thereafter how gender as a dimension of inequality is expressed in organized sports. Finally, discuss how gender-political strategies can
contribute in reducing gender inequalities in sport.
b. Give an account of different features of lifestyle sports, and how they differ from traditional
sports. Discuss to what extent and in what way the interest in lifestyle sport may be interpreted in the light of characteristics of what Giddens has labeled late modern society. Finally, discuss how power and social distinctions are expressed in lifestyle sports.
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