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OPPGAVE 1 (25 poeng)
Fire ungdommer i alderen 15-18 år ønsker å organisere sin idrettsaktivtet som eget
idrettslag (IL) eller som gruppe i et eksisterende idrettslag med mål om å skape aktivitet for
flere ungdommer. De ønsker å ha stor grad av innflytelse i sin aktivitet. Lag en kort
veiledning til ungdommene og gi ungdommene råd og retningslinjer til hvordan de skal gå
frem. Inkludere argumenter både for og imot de to forskjellige alternativene (eget IL eller en
gruppe i eksisterende IL). Husk henvisning til aktuelt lovverk og oppgi referanser til litteratur
fortløpende i teksten.

OPPGAVE 2 (75 poeng)
Lag en veiledning med anbefalinger til hvordan ungdommene bør arbeide innenfor følgende
tematikk:
−
−
−

Barne- og ungdomsidrett (evt. egenorganisert idrett) (opp til 25 poeng)
Demokrati og representasjon i idretten (opp til 25 poeng)
Frivillighet og profesjonalisering (opp til 25 poeng)

Gjør rede for aktuell litteratur som kan bidra til å gi ungdommene råd og anbefalinger til
hvordan de kan arbeide i praksis innenfor tematikken. Innenfor hver tematikk legg vekt på å
få frem hovedessensen og forklar gjerne sentrale begreper. Drøft gjerne litteratur opp mot
praksis gjennom å trekke inn egen og andres (IL) erfaringer og reis problemstillinger. Husk å
henvise til litteratur fortløpende i teksten.
Hvis ønskelig kan du selv definere konteksten (idrettsaktivitet, spesifikt valg av et IL) i begge
oppgavene.

VIKTIG:
−
−
−

Bruk felles forside og oppgi antall ord i besvarelsen.
Sist i dokumentet lager du referanseliste.
Besvarelsen skal være på maks 2000 ord. Forside og referanselisten teller ikke med
i ordtellingen.

