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Bokmål:

Oppgave 1
Bruk ca. 1/3 av tiden på oppgave 1.

Gi en kort beskrivelse av hva som menes med fire av de fem begrepene under:

a) normer
b) gaveøkonomi
c) identitet
d) narratologi
e) omsorg

Oppgave 2
Bruk ca. 2/3 av tiden på oppgave 2.

Besvar én/1 av oppgavene under:

Enten:
a) Diskuter forholdet mellom subkulturer og kulturell endring.
eller:
b) Drøft hvordan økologi og kulturbegrepene kan integreres.
eller:
c) Drøft ulike måter mediene kan bidra til å begrense og å utvide offentligheten. Vis gjerne til
hvilke muligheter myndighetene har til å få mediene til å oppfylle et mer eller mindre
eksplisitt ideal om hvordan mediene skal bidra til offentligheten.

Nynorsk:
Oppgåve 1
Bruk ca. 1/3 av tida på oppgåve 1.

Gje ei kort skildring av kva som vert meint med 4 av dei 5 omgrepa under:
a) Normer
b) Gåveøkonomi
c) Identitet
d) Narratologi
e) Omsorg

Oppgåve 2
Bruk ca. 2/3 av tida på oppgåve 2.

Svar på éi/1 av oppgåvene under.

Anten:
a) Diskuter forholdet mellom subkulturar og kulturell edring.
eller:
b) Drøft korleis økologi og kulturomgrepa kan integreres.
eller:
c) Drøft ulike måtar media kan bidra til å avgrense og å utvide offentligheita. Vis gjerne
til kva for moglegheit myndigheit har til å få media til å oppfylle eit mer eller mindre
eksplisitt ideal om korleis media skal bidra til offentligheita.

