
 
Øvingsoppgaver, mevit 2110/3110 
Kursansvarlig: Tore Slaatta 
opprinnelig utarbeidet mars 2009, med løpende tillegg. 
 
Eksamen, 2012 (utkast) 
Du står fritt mh.t å velge en originaltekst fra artikkelsamlingen til Durham og 
Kellner (men obs: ikke tekstene til Marx eller Gramsc). Presenter 
hovedpunktene i den valgte teksten og gjør rede for hvorfor den er plassert 
som den er innenfor en bestemt del av boken (Part I - VI) (ca 50%). Med 
utgangspunkt i minst en artikkel til fra en annen del i boken (Part I - VI) skal 
du så lage en diskusjon omkring ett av kursets sentrale tema eller begreper 
(mevit 2110). Du skal selv velge artikkel og tematisk/begrepsmessig 
avgrensninger og gjøre rede for dine valg. Underveis skal du referere riktig til 
originaltekstene og bruke riktig siteringsteknikk. 
 
Eller: 
Presenter hovedpunktene i artikkelen til Arjun Appadurai og gjør rede for 
hvorfor denne teksten er plassert som den er innenfor Part VI. Diskuter ett 
eller flere tema eller begrep(er)i Appadurais artikkel mer utfyllende, og på en 
måte som gjør det mulig for deg å knytte an til (diskutere, referere, vise 
forskjeller og likheter e.l.) andre artikler i boken. 
 
Either: 
You are free to chose one of the original essays/texts in Durham and Kellners 
volume (exept the texts by Marx and Gramsci). Present the major issues in 
the chosen essay/text and argue why it has been included in a particular part 
of the book (Part I - IV) (approx. 50%). By taking into account at least one 
additional article from another part of the book (Part I- VI) you are then 
expected to develop a discussion around one of the central themes or 
concepts in the course (mevit 2110). You are again free to chose the 
essay/text as well as the thematic or conceptual focus in your discussion, but 
also expected to defend and argue your choice(s). Through out you are 
expected to make correct citations and references to the original texts. 
 
Or: 
Present the major issues in Arjun Appadurais essay and argue why it has 
been included in this particular part of Durham and Kellners book. Discuss 
one or some selected themes or concepts in Appadurais essay/text more in 
depth in a way that makes it possible for you to also connect to (discuss, 
refer, contrast or compare etc) other original essays/texts in the book. 
 
Kvalifiseringsoppgave, mevit 2110, våren 2013 
 
Hva går Paul Gilroys kritikk av tidligere tenkning rundt identitet og klasse ut 
på? Redegjør spesielt for de tematikkene han mener identitetsproblematikken 
består av. Kan disse tematikken også benyttes til å belyse problemstillinger, 
likheter eller forskjeller i analysene til Janice Radway og Laura Mulvey? 



Benytt sitater fra originaltekstene underveis og angi kilder på riktig måte, både 
i fotnoter og litteraturliste. 
 
Gi en redegjørelse for innholdet i Paul Gilroys tre diskusjoner rundt begrepene 
"self", "sameness" og "solidarity". Forsøk å få fram hvordan Gilroy benytter 
disse diskusjonene til å avdekke problemer og svakheter i Birminghamskolens 
tenkning rundt identitet og kultur. Si avslutningsvis noe om hva som er 
utfordringene idag innenfor kulturstudiene, i følge Gilroy. 

Benytt sitater fra originaltekstene underveis og angi kilder på riktig måte, både 
i fotnoter og litteraturliste. 
 
 
Kvalifiseringsoppgave, mevit 2110, våren 2012 
 
Gjør rede for forskjeller og likheter mellom Marx begrep om "herskende ideer" 
(ruling ideas) og Gramscis begrep om "ideologi". Si avslutningsvis noe om 
hvordan du mener begrepene kan ha relevans i dag. Benytt sitater fra 
originaltekstene underveis og angi kilder på riktig måte, både i fotnoter og 
litteraturliste. 
 
Kvalifiseringsoppgave, mevit 2110, våren 2010 
 
Gjør rede for ulike måter å forstå begrepet "populærkultur" på der du bruker 
dine egne eksempler for å få fram hva som menes med dem.  Få også 
fram hvordan Karl Marx og Raymond Williams syn på kultur og klasse passer 
inn på forskjellig vis i din redegjørelse. Du må benytte sitater fra 
originaltekstene for å få frem det du mener skiller de to. 
 
Kvalifiseringsoppgave, mevit 2110, våren 2011 
 
Gjør rede for Raymond Williams argumentasjon rundt begrepet "working class 
culture". Benytt sitater fra originalteksten og angi kilder på riktig måte. Hva 
skiller Williams syn på populærkultur fra et mer klassisk marxistisk perspektiv 
(f.eks Marx' eget). 
 
 
 
DIVERSE OPPGAVER/SPØRSMÅL  
 
Redegjør for hovedlinjene i den marxistiske kulturteorien.  
 
Forklar forskjellene og likhetene mellom strukturalisme og poststrukturalisme 
 
Ian Ang formulerer en kritikk av empirisk basert medieforskning. Gjengi 
hovedpunktene i denne kritikken. Hvilken type medieforskning er det Ang 
argumenterer for?  
 



Hva har strukturalistiske (evt. også post-strukturalistiske) perspektiver og teorier 
spesielt tilført studiet av medier og kultur? Velg minst to originaltekster fra to ulike 
temaer og drøft de viktigste begreper og argumenter i disse artiklene. 
 
Hva har feministiske perspektiver og teorier spesielt tilført studiet av medier og 
kultur?  
 
Hvordan er "postmodernisme" definert forskjellig i ulike (minst to) originaltekster og 
hva fører dette begrepet med seg mht. synet på, eller forståelsen av kulturen i 
samfunnet?  
 
Beskriv hovedtrekkene i feministisk kulturteori. Gjør rede for minst to forskjellige 
posisjoner innenfor denne teorien, med utgangspunkt i originaltekster. 
 
Kulturell verdsetting. Forklar, med utgangspunkt i kulturteoretiske bidrag, hvorfor 
dette er blitt et omstridt tema i vår tid. 
 
Hva er digital kultur? Hva skiller denne kulturen fra tidligere forestillinger om 
populærkultur? 
 
Diskuter forskjeller og likheter mellom bidragene til Laura Mulvey og Janice 
Radway.  
 
Beskriv hovedtrekkene i feministisk kulturteori og gjør rede for hvordan denne 
retningen både representerer brudd og fornyelse vis à vis andre skoler og tradisjoner 
innenfor studiet av populærkultur. Diskuter i lys av dette Laura Mulvey og Janice 
Radways bidrag. 
 
På hvilken måte spiller et begrep som "klasse" inn på vår forståelse av populærkultur? 
 
Hva menes med at noe er dominerende?  
 
Gjør rede for hovedtrekkene i en strukturell filmanalyse. Velg deg et eksempel på en 
film e.l. som du mener med hell kan brukes i en slik analyse. Hva er problematisk 
med en slik analyse, sett i lys av f.eks Janice Radways etnografiske studie av kvinner 
som leser romantiske romaner? 
 
Beskriv hovedtrekkene i psykoanalytisk kulturteori. Forklar hvordan Laura Mulvey 
bruker begrepene om det schizofrene og narcissistiske blikket.  
 
Gjør rede for hovedtrekkene i Marxs tanker om ideologi som "de herskendes tanker". 
 
Roland Barthes begrep om myter idag regnes som et bidrag til strukturalistisk 
kulturteori, men åpner også for en poststruktualistisk tenkning rundt poesiens 
muligheter. Redegjør for disse sidene ved hans artikkel. 
 
Walter Benjamin er i sin artikkel om kunstverkets reproduksjon opptatt av både film 
og fotografi. Men han er også blitt aktuell som en som kan ha betydning for vår 
forståelse av digitale medier. Kan du, ut fra artikkelen, si noe mer om hvorfor dette er 
mulig? 



 
Vilke to skoler eller tradisjoner i kulturteorien synes spesielt å ha påvirket Walter 
Benjamins tenkning rundt film og fotografi? Gjør kort rede for disse to skolene, og vis 
hvor og hvordan disse er relevante for Benjamin. 
 
Adorno og Benjamin regnes som både like og ulike i deres bidrag til kulturteoretisk 
analyse og kritikk. Redegjør for dette. 
 
Hva er hovedlinjene i Gramscis tenkning rundt begrepet hegemoni? 
 
Hva mener Pierre Bourdieu med å si at det er en sosial struktur som ligger under de 
ulike sosiale gruppenes synsmåter og smak mht. f.eks kunst og kunstopplevelser. 
 
Diskuter forskjeller mellom Habermas og Bourdieus tilnærming til medier og kultur 
 
Hva er hybriditet? 
 
Hva er postmodernitet og hva betyr begrepet i medie- og kulturteori? 
 
Hvilke konsekvenser får postmodernismen for vår tenkning rundt populærkulturens 
verdi og vesen. 
 
Redegjør for de viktigste begrepene i Bourdieus diskusjoner av ulike sosiale klassers 
posisjoner. 
 
Hva er en korrespondanseanalyse? 
 
Globaliseringens innvirkning på kulturteoriene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


