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Utlevering av oppgave: torsdag 26. november 2020 kl. 12.00 
Innlevering av oppgave: torsdag 10. desember 2020 innen kl. 14.00 i WISEflow 

Individuell hjemmeeksamen (14 dager). Oppgave trekkes. Besvarelsen skal være på 
maksimalt 6000 ord (12 pkt., 1 ½ linjeavstand) + litteraturliste. Gradert karakter, A-F. 

 

OPPGAVE 1 

Drøft sammenhengen mellom idrett og sosial klasse fra et sosiologisk og historisk 
perspektiv.  
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OPPGAVE 2 

Drøft doping i idrett fra sosiologisk og etisk perspektiv.  
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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.  
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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. 
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OPPGAVE 5 

Rasisme finnes i dag i norsk idrett. 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 
relevante eksempler fra idretten i diskusjonen din. 
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