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Sensorveiledning 

NB! 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. 

1) Gjør rede for begrepet ‘raseideologi’. Hvordan kan du forklare at raseideologi har 

oppstått og fortsatt eksisterer? Gi eksempler på hvordan dette kommer til uttrykk i 

idretten. 

Denne delen teller 40 % av vurderingen. 

 

Du bør definere begrepet rase og vise til den biologiske forståelsen som ligger til grunn, og at 

man forsøkte å utvikle raseteorier, f.eks. nevne de Gobineau sin inndeling. Derfra bør du vise 

til kritikken av en slik forståelse og vise at rase blir å betrakte som en sosial konstruksjon Det 

er relevant å nevne etnisitet, sett i relasjon til rasebegrepet. I forklaringen på ‘raseideologi’ 

bør selve ideologi-begrepet defineres, og forklare videre med historiske forhold, særlig fra 

slavetiden og kolonimakten. Sentralt blir den hvites overlegenhet eksemplifisert med 

kognitive egenskaper, moral etc., som motsats til ‘de svarte’ som anses som mer primitive, 

lavere moral, mindre intelligente etc., men til gjengjeld anses mer fysisk utrustet. Dette har 

vært med på å legitimere hvites makt over og utnytting av svarte i befolkningen. At det 

fortsetter, bunner i gamle forestillinger som henger igjen. Her kan også rasisme trekkes inn. 

Eksempler fra idretten viser til forestillinger om den svartes fysiske overlegenhet, at man har 

visse forutsetninger for sprint, hopp etc., som forklarer hvorfor svarte utøvere gjør det bedre i 

mange idretter. Fakta viser at svarte utøvere har færre muligheter i idretten enn hvite, både 

som utøvere, men også trenere og ledere. Opphoping av ‘svarte’ utøvere i enkelte idretter (for 

eksempel basket) kan bidra til forestillinger hos hvite utøvere, om at de har mindre 

muligheter i disse idrettene. Det er også relevant å trekke inn hvordan sosial klasse og kjønn 

kan spille sammen med rase med hensyn til idrettsdeltakelse. 

 

Velg 2 av følgende oppgaver. Denne delen teller 60%, dvs. 30% på hver). 

 

Oppgave 2. 

Gjør rede for hva Coakley og Pike legger i begrepene Power and Performance og Pleasure 

and Participation. Drøft tilrettelegging av idrett ut fra disse to modellene. 

Begrepene bør beskrives i henhold til slik det fremstilles i kap. 4 (s. 104-106). Drøftingen bør 

relateres til kapitlene om barne- og ungdomsidrett (4-5) der ulike former for tilrettelegging 

tas opp. Power and performance modellen nevnes andre steder i pensum, bl.a vold og avvik, 

dette kan også nevnes som konsekvenser modellen. Videre er kapittelet om idrett i fremtiden 

(15) relevant å trekke inn, særlig med tanke på utvikling av konkurranse/elite idrett versus 



alternative idretter og andre former for fysisk aktivitet blant ulike grupper i befolkningen 

(kjønn, alder etc.). 

 

Oppgave 3. 

Gjør rede for sentrale trekk ved funksjonalistisk teori og konfliktteori. Gi eksempler fra 

idrettsforskningen. 

Det bør nevnes at begge teorier er ‘struktur-teorier’ altså på makronivå, men at de har vidt 

forskjellig syn på samfunnet og dets bestående. Her bør nevnes konflikt, som ligger i selve 

betegnelsen, og konsensus som kjennetegner funksjonalismen. Deretter bør klassikerne 

nevnes, Durkheim (eventuelt Parsons) og Marx, før du går inn på hva som ligger i disse 

teoriretningene. Funksjonalisme: For eksempel: Organisk analogi (delene er viktige for 

helheten), harmoni, samfunnet søker stabilitet, derfor må normer og verdier internaliseres, 

viktig å støtte opp om systemer som sikrer positiv utvikling, for eksempel idrett. Det er 

‘naturlig’ med arbeidsdeling og sosial differensiering, som viser seg i klasse- og 

kjønnsforståelsen, muligheter for sosial mobilitet. Konfliktteori: Fokus på klasserelasjoner 

som er kimen til konflikt. De herskende klasser versus de undertrykte (borgerskap mot 

arbeiderklasse). Sentrale begreper som utbytting og fremmedgjøring bør forklares. For begge 

teorier kan begrensninger/kritikk trekkes inn. 

Det finnes mange eksempler i pensum, men mest fra funksjonalistisk teori. Mest tydelig er 

sosial klasse, hvordan de to teoriene forklarer klasse/sosial ulikhet forskjellig. Kjønn kan også 

trekkes inn, særlig oppfatningen om kjønnsroller som komplementære roller, som også vil 

prege synes på idrettsdeltakelse. Videre finnes relevante eksempler på temaet sosialisering og 

idrett for barn og unge, der den ‘store sportsmyten’ og ‘sport builds character’ er 

fremtredende i funksjonalistisk teori. 

 

Oppgave 4 

Gjør rede for ulike former for vold i idretten. Drøft ulike forklaringer på vold i idretten. 

Det er naturlig å starte med en definisjon av vold, og knytte denne til aggresjon. Deretter si 

noe kort om voldelige handlinger som ikke aksepteres i samfunnet ellers, men som godtas i 

idretten. Videre kan det være naturlig å nevne at vold i idretten ikke er noe nytt fenomen, at 

det sannsynligvis var vel så utbredt før (eventuelt med eksempler fra historien). Så bør det 

redegjøres for de ulike formene for vold som beskrives i pensum (brutal kroppskontakt, grå-

sone vold, kvasi-kriminell og kriminell vold). Forklaringer på vold i idretten bør relateres til 

avvikende over-konformitet og maskulinitet, samt knytte dette til institusjonalisering av vold 

i idretten. Videre kan det være aktuelt å trekke inn vold utenfor idrettsarenaen, for eksempel 

blant tilskuere, og drøfte forklaringer på dette. 

 

 

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



 


