
Sensorveiledning til hjemmeeksamen KULH1111 høst 2018. 

Kandidatene kan velge 1 oppgave blant følgende 3:  

Oppgave 1: Gi en kulturhistorisk analyse av Tupac Amaru Shakurs sang «Thugz Mansion». 

Hvilken mening legger Tupac (og du) i begrepet THUG? Hvilke referanser er det til religion 

og afro-amerikansk fortid og samtid i sangen? Se vedlagt tekst på side 3 og 4. 

Sensorveiledning: Studenten skal ta utgangspunkt i teksten Thugz Mansion, analysere den i 

et narrativt og kulturhistorisk perspektiv. En god besvarelse vil identifisere og diskutere de 

viktigste temaer og hendelser som behandles i teksten. Underspørsmålene (om begrepet 

THUG, religion og afro-amerikansk fortid/samtid), er tydelige hint om hva som ville være 

naturlig å komme nærmere inn på. En god besvarelse vil forholde seg aktiv til pensumlisten, 

særlig arbeidene til Ogbar, Jeffries, Dyson og Fanon. Samtidig er det lagt inn flere relevante 

artikler i Canvas og som er blitt i forelesningene. Samtidig kan det være et pluss om 

besvarelsen trekke inn annen og nyere litteratur. Bruk av wikipedia og nettsteder som snl.no 

om temaer som er godt dekket i pensum, vil trekke ned.  

Oppgave 2: Drøft forholdet mellom kjønn, språk og frigjøring i hiphop. 

Sensorveiledning: Oppgaven åpner opp for mange innfallsvinkler og perspektiver. Det er 

derfor viktig at besvarelsen er tydelig på avgrensning og redegjørelse for problemstillingen. 

Vil hovedvekten ligge på amerikanske, norske eller franske forhold? Eller er det snakk om 

komparasjoner?  Hiphop er kritisert av mange for sin hyper-maskulinitet og både Jeffries, 

Ogbar og Dyson drøfter det inngående. Denne debatten bør oppgaveskriver forholde seg til. 

Samtidig er det naturlig å trekke inn kvinnelige rappere, enten i USA eller Norge, og som tar 

et oppgjør med slike holdninger. Frigjøringsperspektivet kan dreie seg om både politisk 

(majoritet/minoritet, jfr Fanon) og/eller feminisme. Kandidaten bør begrunne sin valg av 

eksempler. For norske eksempler er det viktig at de drøfter dette i forhold til Holens bok fra 

2018.  En god besvarelse vil også hente inn vitenskapelige arbeider utenfor pensum. Bruk av 

wikipedia og nettsteder som snl.no om temaer som er godt dekket i pensum, vil trekke ned. 

Oppgave 3: «Ghetto» er et sentralt begrep i hiphop-kulturen. Hvorfor er det slik? Gjør rede 

for ulike forståelser av fenomenet (f. eks. historisk, geografisk, økonomisk og kulturelt). Gi 

eksempler på hvilke betydning «ghetto» kan ha hos en eller flere rappere. Er det relevant å 

bruke ghetto i norsk sammenheng? 

Sensorveiledning: Oppgaveformuleringen er inspirert av den norske debatten i kjølvannet Jan 

Bøhlers «anti-gangster-rap». Utfordringen i oppgaven er å plassere og drøfte ulike 

betydninger og tolkninger av «ghetto» innenfor faglitteraturen og blant rappere. Studenten 

kan velge rappere og tekster som er hentet fra pensum/undervisning, eller de kan bruke egne 

eksempler. Vesentlig for karaktergivningen er i hvor stor grad de klarer å koble inn 

fagliglitteraturen (Dyson, Fanon, Jeffries, Ogbar, pluss artikler f.eks.Aukrust 2004, og kapitler 

fra Forman & Neal). En god besvarelse vil også hente inn vitenskapelige arbeider utenfor 

pensum. Diskusjonen om relevansen av ghetto-begrepet i norsk kontekst, bør forholde seg til 



Holens bok fra 2018. Bruk av wikipedia og nettsteder som snl.no om temaer som er godt 

dekket i pensum, vil trekke ned. 

# # # 

Oppgavesettet avsluttes med følgende instruks:  

Oppgaven skal være på omlag 6 sider (2300 tegn per side, 12 pkt, halvannen linjeavstand). 

Det er viktig at du bruker pensum aktivt. Husk også at oppgaven skal ha en alfabetisert 

litteraturliste til slutt.  

 


