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Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.
Sensur for eksamen faller 15. juni kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl. 15.00
samme dag.
Sensuren regnes som mottatt av studentene når den publiseres i Studentweb. Vi minner om at
kandidater som ønsker begrunnelse må be om dette senest 1 uke etter sensur er falt. Frist for
å klage på karakteren er tre uker etter sensur er falt. Informasjon om rutiner for begrunnelser
og klager ved ISS finnes på emnesiden.
Oppgavesettet består av 4 sider inkludert denne.
Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen. Kladd skal ikke leveres.
NB! Skriv hardt nok til at kopien blir leselig. Tusjpenn kan ikke brukes.
Husk å notere deg kandidatnummeret ditt.
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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.

Oppgave 1
Gi en kort beskrivelse av hva som menes med fire av de fem begrepene under:
a) symboler og flertydighet
b) sosial relasjon
c) smak
d) aktant
e) «uses and gratifications» (bruk og nytte/tilfredsstillelse)

Oppgave 2
Enten:
a) I en kommentarartikkel i Dagbladets Magasinet (28.04.2012) skriver Thomas Hylland Eriksen
følgende:
«Spenningen mellom renhet og blanding utspiller seg på mange arenaer, fra mat og klær til
religion og rase. Renhetstrang er jo dypest sett verken mer eller mindre enn støv på hjernen. Den
er vanligvis harmløs, og dessuten springer den ut av et dypt menneskelig behov for orden. Farlig
er den først når den blir autoritært misjonerende – alle må bli som meg – og når den setter seg som
mål å rense ut slagg fra en befolkning.»
Drøft utsagnet i lys av pensumlitteraturen.

Eller:
b) Drøft kommentarartikkelen «Anstendighetens tynne hinne» (Aftenposten 16.01.2012) av
Aftenpostens utenriksredaktør Kjell Dragnes i lys av egoisme og altruisme.
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Anstendighetens-tynne-hinne6742567.html

Eller:
c) I boken Mediekultur, mediesamfunn skriver Jostein Gripsrud: «Mediene er med på å
definere virkeligheten rundt oss, og dermed er de med på å definere oss» (Gripsrud 2007:15).
Diskuter medienes rolle i forbindelse med identitetsdannelse.
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