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Oppgave 1 

Drøft sammenhengen mellom idrett og sosial klasse fra et sosiologisk og historisk 

perspektiv. 

Du bør innlede med hvordan du har tenkt å løse oppgaven, litteratur du vil støtte deg på og 

eventuell forskning/empiri du vil innhente. Gjør samtidig rede for hvordan du vil 

definere/avgrense begrepene idrett og sosial klasse. Neste del bør inneholde dokumentasjon 

på sammenhengen mellom idrett og sosial klasse. Relevant litteratur fra pensum er Sudgen og 

Tomlinsen (som kort fastslår en sammenheng), Giulianotti kap. 3 og 10 (om marxisme og 

nymarxisme og Bourdieu), og kapittel 6 om kjønn og seksualitet der klasse også trekkes inn. 

En god besvarelse bringer også inn annen litteratur, for eksempel fra norske undersøkelser 

eller litteratur det henvises til i pensum. 

Drøftingen fra sosiologiske perspektiver bør inkludere Sudgen og Tomlinsen med 

funksjonalistisk teori/Parssons, marxistiske teorier, og Veblen og Bourdieu. Fra Giulianotti er 

kap. 3 og 10 relevante. Aakvaags kapittel kan også anvendes i omtalen av Bourdieu. 

Oversikten over ‘det sosiale rommet’ og ulike aktiviteter, særlig idretter (som ble delt ut på 

forelesning), kan være nyttig for drøftingen. I tillegg teller det positivt med annen relevant 

litteratur. Historiske perspektiver kan trekke på historikkdelen i Sudgen og Tomlinsen og 

innledende historiske linjer i kapitlene til Guilianotti. Oppgaven bør også vise til historiske 

forklaringsmodeller der historiske forandringer og kontinuitet diskuteres. 

 

Oppgave 2 

Drøft doping i idrett fra sosiologisk og etisk perspektiv 

 

Sensurveiledning: Dette er en oppgave som krever en overordnet tilnærming som både tar 

opp etiske og sosiologiske problemstillinger og klarer å knytte dem hverandre og spørsmål 

om doping. En god besvarelse starter med en klarering: hva kjennetegner det sosiologiske og 

det etiske perspektivet. 

Det er mange mulige sosiologiske innfallsvinkler her. Den mest opplagte er det som 

har vært mest framme på pensum/forelesninger: Gunnar Bs forklaring av doping ut fra 

spillteoretiske perspektiver. En mulig forbindelse til det filosofiske og etiske er at den 

situasjonen som beskrives i en slik tilnærming er at forventinger om prestasjon og muligheten 

til doping gjør det vanskelig å få fram og forholde seg til bindende normer og moralske 

forpliktelser. Dopingdilemmaet presenteres i forelesningene også som en variant av 

Weberske handlingstyper og kan ut fra det settes inn i en større sammenheng – som 

instrumentalisering som overkjører etikk og moral (verdier som handlingsfundament) og en 

større prosess knyttet til rasjonalisering. Men, det er selvfølgelig mange andre mulige 

sosiologiske innfallsvinkler: Marxistisk økonomikritikk, Durkheimske moraldannende 

fellesskap og anomi.  

Det etiske perspektivet utfyller sosiologiske perspektiv med en spesiell vekt på 

idrettens egenart. Murray’s kapittel, What Sport Values, griper rett inn i problemstillingene 

om hvilke former for ulikheter vi ønsker å måle i idrett. Lolands artikkel om fair play 

tematiserer rettferdighetsproblematikk og diskuterer doping i forhold til kravet om like 

konkurransebetingelser. En god besvarelse kan også trekke inn perspektiv fra Lolands 

kapittel om treningspillen der bruk av farmasøytiske hjelpemidler settes opp mot trening.  



Det er i det hele tatt mange muligheter her. og det viktigste er å klare og finne fram til 

sosiologiske og etiske begreper som knyttes til interessante problemstillinger og diskusjoner 

knytte til doping. En god oppgave viser også til hvordan sosiologiske og etiske perspektiv 

kan ha kompletterende funksjon for å forstå et fenomen som doping. 

 

 

Oppgave 3 

Bruk innsikter fra Emile Durkheims sosiologi til å beskrive utviklingen av og 

situasjonen i moderne idrett. Vis hvordan Durkheims sosiologiske perspektiver kan få 

fram både positive og problematiske sider ved moderne idrett.  

 

Sensurveiledning: Forelesningene har vektlagt hvordan Ds sosiologi handler om 

modernisering – særlig differensieringen (arbeidsdelingen) som man også finner igjen på 

idrettsfeltet  - av samfunnet. En beskrivelse av idretten ut fra et slikt perspektiv er bra. 

Deretter har det sentrale vært at Ds sosiologi er opptatt av det sosiale – kultur, normer, 

kollektivitet, samhold, solidaritet – og at dette er kvaliteter som det kan være vanskelig å 

opprettholde i moderne samfunn – også i idretten. Dette bør på en eller annen måte være med. 

Ut fra diskusjoner av begrepene ritualer og religion har vi diskutert hvordan idretten – på 

godt og vondt – har klare rituelle preg og at idretten kan ha flere likhetspunkter med 

religionens sosiale funksjoner. Ritualer og religion kan både ha en slags forenende funksjon i 

moderne samfunn, men kan også lett vippe over i sekteriske og lukkede gruppesolidariteter.  

 

 

Oppgave 4 

Idretten er en institusjon som kan sies å fremme menns status og makt, til tross for 

kampen for likestilling og kvinners deltakelse. Drøft denne påstanden i lys av ulike 

teorier om kjønn, gjerne med relevante eksempler fra dagens idrett. 

Først bør du gi en redegjørelse for ulike teoretiske perspektiver på forståelsen av kjønn og 

hvordan man eventuelt kan hevde at menn i større grad enn kvinner besitter makt og posisjon. 

Relevant lærestoff er Giulianotti, Messner, Hovden & von der Lippe, Linghede, Sisjord et al, 

og De Haan & Knoppers, men det kan også hentes inn stoff fra andre tekster. Drøft gjerne 

hvordan disse ulike teoriene er forskjellige i oppfatninger av kjønn, eller vektlegger ulike 

aspekter forskjellig. Eksemplene kan være fra mange ulike aspekter av institusjonen: f.eks. 

ulike kontekster som internasjonale, nasjonale og lokale idrettsorganisasjoner; bredde og topp 

(herunder ungdomsidrett; den kommersielle toppidretten); ledelse i idretten (idrettsforbund, 

trenere); medias fremstilling av idretten. Eksempler drøftes med referanse til oppfatninger av 

kjønn, makt og status, og hvordan disse kommer til uttrykk i de valgte 

eksemplene/kontekstene. 

 

Oppgave 5 

Rasisme finnes i dag i norsk idrett og bør bekjempes. Drøft denne påstanden i lys av 

ulike teoretiske forklaringer på a) ‘rase’ og dens betydning i idrett, og b) i forhold til 

ulike former for rasisme som forekommer i idrett og undergraver visjonen om ‘idrett 

for alle’. Trekk gjerne inn relevant eksempler fra idretten i diskusjonen din og drøft 

hvorfor rasisme bør bekjempes. 



 

Først bør du gi en redegjørelse for ulike teorier om ‘rase’ og betydningen av ‘rase’ i idretten. 

Her kan du trekke inn både historiske eksempler og ulike teoretiske forklaringer (f.eks. 

biologiske, sosiokulturelle; kritiske). Deretter bør du forklare hva som menes med ‘rasisme’ 

og diskriminering, og hvordan det kommer til uttrykk i dagens idrett. Utdyper hvorfor det 

undergraver idrettens visjon om ‘idrett for alle’, og hvorfor rasisme bør bekjempes. Relevant 

lærestoff er Giulianotti, Hylton, Massao & Fasting og Cleland & Cashmore, men det kan 

også hentes inn stoff fra andre tekster.  

 

 

 

 


