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SKOLEEKSAMEN I 

SOS4500 

Kultur 

30. april 2008 

(4 timer) 

 
 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. 

 

Sensur på eksamen faller 21. mai kl. 14.00. Sensuren kan hentes på Studentweb fra ca kl. 14.30 

samme dag.  

 

Sensuren regnes som mottatt av studentene når den slås opp, med mindre gyldig fravær kan 

dokumenteres. Vi minner om at kandidater som ønsker begrunnelse må søke om dette til instituttet 

senest 1 uke etter sensur har falt. Frist for å klage på karakteren er tre uker etter at sensur har falt. 

 

Oppgavesettet består av 2 sider inkludert denne. 

 

Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen. 

 

 

 

Husk å notere deg kandidatnummeret ditt. 

 

 

 

 

 

 

 

LYKKE TIL! 
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 Du skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. I oppgave 2 besvarer du enten 

oppgave 2A eller 2B. Oppgave 1 teller 1/3 og oppgave 2 teller 2/3 av den endelige 

karakteren. 

 
NB! Skriv så hardt at kopien blir leselig. En sensor skal lese denne også. 

 

OPPGAVE 1 

Redegjør kort for tre av fire følgende begreper: 

-          Poststrukturalisme  

-          Demonisk rykte  

-          Diskurs  

-          Hybridisering 

 

OPPGAVE 2 

Besvar én av de to følgende alternative oppgavene: 

 

Enten 2A: 

Begrepene subkultur, klassekultur og motstand har ofte blitt koblet tett til hverandre i ”cultural 

studies”-tradisjonen. Men denne koblingen er omstridt, og kritikken har vært omfattende. Gjør rede 

for hvordan sammenhengen – eller mangelen på sammenheng – har blitt utlagt på forskjellige måter, 

og skissér noen posisjoner i denne debatten. Finn ett eller flere empiriske eksempler fra 

forskningslitteraturen eller andre kilder som illustrerer din framstilling. Presenter gjerne ditt eget 

standpunkt som en konklusjon.  

 

Eller 2B:  

Mange hevder at begreper som identitet, livsstil og selvpresentasjon har fått ny og større betydning 

for folks livsprosjekter i den historiske epoken vi lever i nå, sammenlignet med situasjonen i den 

tidlige moderniteten. Hva innebærer i så fall dette, hvordan kommer det til uttrykk – og hva slags 

kritikk har reist seg mot denne posisjonen? Finn ett eller flere empiriske eksempler fra 

forskningslitteraturen eller andre kilder som illustrerer din framstilling. Presenter gjerne ditt eget 

standpunkt som en konklusjon.  

 

 

LYKKE TIL! 


