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Om eksamen: 
o Varighet tre uker.   
o Alle hjelpemidler tillatt. 
o Omfang: 4500 ord.  

o Hver av de tre oppgavene skal være på 1500 ord. Det godtas pluss/minus 10 
prosent. 

o Referanselisten kommer i tillegg. Det skal være en felles referanseliste etter alle 
tre oppgaver. Format APA, 7. utgave. 

o Gradert karakter, A-F. 
o De tre oppgavene vektes likt. 
o Hvis én av de tre oppgavene ikke leveres, vurderes eksamen til ikke bestått 

 
o Besvarelsen vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund. 
o Vi minner om at alle sider i de seks modulene i Canvas er å anse som anbefalte, 

relevante læringsressurser. Det er en anbefaling å bruke Canvas som supplement og 
ikke hovedvekten av kilder. 

 

 



 

DEL 1 - DEN NORSKE IDRETTSMODELLEN 

Idrettsforbundets visjon er idrettsglede for alle. Hvilke elementer i den norske idrettsmodellen 

bidrar til å innfri denne visjonen? Drøft også hva som er grunnen til at en del barn og unge ikke 

opplever idrettsglede. Kom med forslag til hva idretten og eventuelt myndighetene kan gjøre for 

at alle skal få drive idrett – og kjenne på idrettsglede.  

Besvarelsen skal være på 1500 ord. 

  

DEL 2 - FINANSIERINGEN AV NORSK IDRETT  

Som innledning skal du presentere kort (maks 150 ord) hvilke inntekter et idrettslag har. 

Deretter skal du fordele antall ord omtrent likt på a og b. 

a) Du sitter som daglig leder i idrettslaget Fiktiv IL som har gått med underskudd i flere år. 

Du skal komme med forslag til styret for hvordan inntektene kan økes og utgiftene 

reduseres. Sentralt her er at det ikke skal gå utover kvaliteten på tilbudet som 

idrettslaget gir. Du kan gjerne trekke inn at idrettslaget har kjent på konsekvensene av 

koronapandemien, samt en kraftig prisøkning i 2022. Begrunn valgene du skal legge 

fram for styret. 

b) Drøft fordeler og ulemper for idretten ved at staten benytter seg av spillemidlene 

(overskuddet til Norsk Tipping) i stedet for å operere med en fast post på statsbudsjettet 

til idrettsformål. 

 

Besvarelsen skal være på 1500 ord. 

 

DEL 3 – MAKT OG INNFLYTELSE 

Se for deg følgende scenario:  

Idrettsforbundet har sendt ut høringsutkast til en ny langtidsplan for norsk idrett som skal vedtas 

på idrettstinget, norsk idretts høyeste organ. Du sitter i styret i et av fylkets største idrettslag, der 

du er det yngste medlemmet – la oss si 20 år. Du mener den neste langtidsplanen i langt større 

grad bør synliggjøre at idretten skal satse på bærekraft.  

Høringsperioden er på to måneder. På bakgrunn av din kjennskap til måten idretten er 

organisert, måten idrettspolitikken utformes, og det som er beskrevet om makt skal du svare på 

følgende spørsmål: Hvordan vil du gå fram for at bærekraft skal stå fram tydeligere i 

langtidsplanen? 

Besvarelsen skal være på 1500 ord. 



Nynorsk tekst 

 

Om eksamen: 
 

o Varigheit tre veker.   

o Alle hjelpemiddel er tillatne 

o Omfang: 4500 ord 

o Kvar av dei tre oppgåvene skal vera på 1500 ord. Pluss/minus 10 prosent kan 

godtakast 

o Referanselista kjem i tillegg. Det skal vera ei felles referanseliste etter alle dei tre 

oppgåvene. Format APA, 7. utgåve  

o Gradert karakter, A-F 

o Dei tre oppgåvene blir likt vekta 

o Viss éi av dei tre oppgåvene ikkje blir levert, blir eksamen vurdert til ikkje godkjend. 

o Eksamen vil bli køyrd gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund. 

o Me minner om at alle sider i dei seks modulane i Canvas er å rekna som tilrådde, 

relevante læringsressursar. Det er ei tilråding å bruka Canvas som supplement og ikkje 

som hovudvekta av kjelder. 



 

DEL 1 - DEN NORSKE IDRETTSMODELLEN 

Idrettsforbundet sin visjon er idrettsglede for alle. Kva element i den norske idrettsmodellen 

bidreg til å innfri denne visjonen? Drøft også kva som er grunnen til at ein del barn og unge ikkje 

opplever idrettsglede. Kom med forslag til kva idretten og eventuelt styresmaktene kan gjera for 

at alle skal få driva idrett – og kjenne på idrettsglede.  

Svaret skal vera på 1500 ord. 

 

DEL 2 - FINANSIERINGA AV NORSK IDRETT  

Som innleiing skal du presentera kort (maks 150 ord) kva inntekter eit idrettslag har. Deretter 

skal du fordela talet på ord omtrent likt på a og b. 

a) Du sit som dagleg leiar i idrettslaget Fiktiv IL som har gått med underskot i fleire år. Du 

skal komma med forslag til styret for korleis inntektene kan aukast og utgiftene blir 

reduserte. Sentralt her er at det ikkje skal gå utover kvaliteten på tilbodet som 

idrettslaget gir. Du kan gjerne trekkja inn at idrettslaget har kjent på konsekvensane av 

koronapandemien, og dessutan ein kraftig prisauke i 2022. Grunngi vala du skal leggja 

fram for styret. 

b) Drøft fordelar og ulemper for idretten ved at staten nyttar seg av spelemidlane 

(overskotet til Norsk Tipping) i staden for å operera med ein fast post på statsbudsjettet 

til idrettsformål. 

Svaret skal vera på 1500 ord. 

 

DEL 3 – MAKT OG INNFLYTELSE 

Sjå for deg følgjande scenario: Idrettsforbundet har sendt ut høyringsutkast til ein ny 

langtidsplan for norsk idrett som skal vedtakast på idrettstinget, norsk idretts høgaste organ. Du 

sit i styret i eit av dei største idrettslaga i fylket, der du er den yngste medlemmen – la oss seia 

20 år. Du meiner den neste langtidsplanen i langt større grad bør synleggjera at idretten skal 

satsa på berekraft. Høyringsperioden er på to månader. På bakgrunn av kjennskapen din til 

måten idretten er organisert, måten idrettspolitikken blir utforma, og det som er beskrive om 

makt, skal du svara på følgjande spørsmål: Korleis vil du gå fram for at berekraft skal stå fram 

tydelegare i langtidsplanen? 

Svaret skal vera på 1500 ord. 

 


