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SKOLEEKSAMEN I
KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv

28. mai 2010
(6 timer)

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Sensur på eksamen faller mandag 18. juni 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.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 sensur har falt.
Oppgavesettet består av 2 sider inkludert denne.
Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen.
NB! Skriv hardt nok til at kopien blir leselig. Tusjpenn kan ikke brukes.
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, 2b eller 2c.
Oppgave 1 teller 1/3 og oppgave 2 teller 2/3 av den endelige karakteren.
NB! En sensor skal lese kopien av besvarelsen også. Skriv slik at den blir leselig.

OPPGAVE 1
Gi en kort beskrivelse av hva som menes med fire (4) av de fem (5) begrepene under:
a) indeks
b) rolle
c) identitet
d) intensjon
e) hermeneutikk

OPPGAVE 2
Besvar én/1 av oppgavene under:

Enten 2a)
Drøft hvordan språk og kommunikasjon kan bidra til å skape makt og avmakt.

Eller 2b)
Drøft hvordan tegn kan brukes til å skape forskjeller og grenser mellom folk.

Eller 2c)
I boken Mediekultur, mediesamfunn (2006) skriver Jostein Gripsrud:
”Offentligheten er, når den fungerer som den skal, et grunnleggende
element i det liberale demokratiet i kapitalistiske land” (s. 231).
Gjør rede for hva som ligger bak utsagnet. Legg vekt på å drøfte forholdet
mellom det offentlige og det private i moderne vestlige samfunn.

Lykke til!
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