
IS 205. Skriftlig hjemmeeksamen høsten 2020. Sensorveiledning. 

 

Sensorveiledning er ingen fasit i sosiologien, men viser til det som er mest relevant å trekke 

inn/diskutere i de ulike oppgavene.  

 

Alle skal besvare oppgave 1. (Teller 40% av vurderingen) 

1) Gjør rede for ulike sosiologiske perspektiver på sosial klasse i samfunnet. Drøft 

sammenhengen mellom idrettsdeltakelse og sosial klasse. 

Det er naturlig å starte med klassebegrepet, gjerne med referanse til andre former for sosial 

stratifisering. Av sosiologiske perspektiver er funksjonalistisk teori og konfliktteori mest 

sentrale, og motsetningsfylte i synet på klasse/sosial ulikhet. Her kan det være relevant å 

nevne klasseideologi, da dette viser til makt, ressurser og forestillinger om sosial 

hierarkisering. I forlengelsen av dette bør Bourdieu presenteres, med det sosiale rommet, 

økonomisk og kulturell kapital. Som litteraturunderlag: både Giddens og Coakley og Pike. 

Figuren til Bourdieu ‘det sosiale rommet’ som finnes i canvas (med forklaring), er ikke 

definert som pensum, men vil være svært aktuell i forklaringen av sosial klasse. Bourdieu er 

også relevant når du videre skal drøfte sammenhengen mellom idrett og sosial klasse, der 

fysisk aktivitet generelt, organisert idrett spesielt, og ulike idretter bør trekkes inn. Fra 

pensum bør drøftingen inkludere Coakley og Pike sitt kapittel om sosial klasse, og Dowling 

sitt kapittel i kompendiet. Drøftingen kan også vise til utviklingstrekk, for eksempel barne- 

og ungdomsidrett med økende kostnader, privatisering etc. som Coakley og Pike viser til. 

Dette er også en debatt vi kjenner fra norske forhold, som vi har være inne på i 

undervisningen. 

 

Velg to av følgende oppgaver. (Denne delen teller 60%, dvs. 30% på hver) 

2) Gjør rede for Connells kjønnshierarki. Drøft hvorvidt denne er anvendbar for å 

forklare kjønnsforskjeller i idrettsdeltakelse.  

Som en introduksjon er det naturlig å starte med en redegjørelse for begrepet kjønn (biologisk 

og sosialt). Her kan kjønnsideologi trekkes inn, som viser til forestillinger om hva som er 

maskulinitet og femininitet, og hva som anses som passende for jenter/kvinner og 

gutter/menn i aktiviteter og væremåte. Dette er en fin opptakt til modellen til Connells modell 

om kjønnshierarkiet som er beskrevet i Giddens kap. 15. Modellen bør ut utdypes med 

eksempler. Begrepet hegemonisk maskulinitet er omtalt i flere tema/kapitler i 

pensumlitteraturen, så her er det mye å hente inn i drøftingen, både når det gjelder kvinner og 

menn i idretten. Coakley og Pike sitt kapittel om kjønn er mest sentralt, der kjønnsideologien 

bør videre utdypes, også med referanse til figur 8.1 (Coakley og Pike) om to-kategori 

kjønnsmodell og normative grenser for heteroseksualitet. Denne modellen kan belyse 

spørsmål knyttet til homoseksualitet som underordnet maskulinitet og problemer homofile 

opplever i idretten. Her kan også perspektiver på makt/definisjonsmakt flettes inn. Kapitlet 

om vold er også naturlig å hente fra, med referanse til hegemonisk maskulinitet. 



3) Gjør rede for ulike perspektiver på idrett som sosialiseringsarena. Drøft sentrale 

aspekter ved tilrettelegging av idrett for barn og unge. 

Ta utgangspunkt i kap. 4 hos Coakley og Pike som omhandler sosialisering. Vis til ulike 

måter å forstå sosialisering fra ulike teoretiske perspektiver (funksjonalistisk, konfliktteori og 

interaksjonistisk). Gjør rede for hva vi forstår med sosialisering til idrett og gjennom idrett, 

hva studier har vist om hva barn og unge lærer gjennom idretten. Dette bør følges opp med en 

drøfting om tilrettelegging av idrettsaktivitet, slik det omtales i kap. 5 hos Coakley og Pike. 

Særlig relevant er spørsmål om voksenstyring vs. egenorganisert, organisert og uorganisert 

aktivitet, det som skrives om anbefalinger for en bedre barneidrett, og sentrale spørsmål om 

når barn er ‘klare’ for organisert idrett, modning og utviklingsnivå etc., som kan trekkes inn i 

diskusjonen om når barn bør begynne med organisert idrett. De to modellene, Power and 

Performance og Pleasure and Participation (kap. 4 i Coakley og Pike) er også relevante i 

drøftingen av tilrettelegging. I hvilken retning utvikler dagens idrett for barn og unge seg? 

4) Gjør rede for Coakley og Pike sin modell for avvik i idretten. Drøft hvordan dette 

perspektivet kan bidra til å forklare vold i idretten.  

Som en innledning kan nevnes utfordringer med å studere avvik i idretten, hva som er 

akseptert i idretten vs. samfunnet ellers. For å forklare modellen bør du ta utgangspunkt i 

normer og regler (formelle og uformelle) og ulike måter å se på dette, absolutistisk og 

konstruktivistisk. Dette kan relateres til ulike sosiologiske teoriretninger (funksjonalistisk, 

konflikt og interaksjonistisk/konstruktivistisk). Deretter forklarer du figuren som viser 

normalfordelingen med det som anses som akseptabelt, og det som faller utenfor og beskrives 

som over- og underkonformitet. Som utfyllende forklaring på figuren bør du nevne eksempler 

på hvordan over- og underkonformitet kommer til uttrykk, og hvordan dette kan forklares. 

Dette blir en naturlig overgang til neste del av oppgaven der du bør skrive litt om vold 

generelt, vold og aggresjon, ulike former for vold, og hva som aksepteres i og utenfor 

idretten. I drøftingen må du belyse ulike aspekter som fører til vold, både mot egen kropp og 

andres. Her bør du trekke inn utøverens anstrengelser for suksess og prestasjon, OG 

utenforliggende faktorer som fører til dette, slik som idrettens etos, trener og andres 

forventinger, støtteapparat og medisinsk personell. Du bør også diskutere i forhold til kjønn, 

med særlig vekt på maskulinitet. 

 

 

Veiledende omfang på eksamen: 4000 – 5000 ord. Referanseliste kommer i tillegg. 

 


