
Ta utgangspunkt i Foucaults analytiske verktøykasse og en konkret praksis i egen idrett eller 

kontekst som er knyttet til kontroll, observasjon, monitorering, evaluering eller andre 

disiplinerende teknikker. Innled oppgaven med å presentere den konkrete praksisen og 

hvorfor den ikke best mulig bidrar til deltagelse, utvikling og/eller prestasjon i idrett. 

Strukturer deretter oppgaven med utgangspunkt i de tre spørsmålene under. 

 

Hvor kommer praksis fra? 

I hvilken historisk, kulturell og sosial kontekst har den bestemte praksisen oppstått? På hvilke 

kunnskaper eller «sannheter» bygger den på eller kan knyttes til? 

 

Hva gjør praksis? 

Hvilke (positive og negative) konsekvenser for deltagelse, utvikling og/eller prestasjon 

produserer den bestemte måten å tenke, gjøre og føle praksis på? 

 

Hva er alternativene? 

Hvordan hen forstyrre forholdet mellom makt og kunnskap som forankrer den bestemte 

praksisen ved å trekke veksel på organiseringen av tid og rom, flyten i trening, kombinasjonen 

av krefter i planlegging og/eller evaluering? Hvilke alternative praksiser kan det lede til? 

Hvilke (positive og negative) konsekvenser for deltagelse, utvikling og/eller prestasjon kunne 

alternative praksiser produsert? 

 

Besvarelsen skal være på maksimalt 5000 ord uten referanseliste, APA 7 standard. Times 

New Roman, 12 punkt skriftstørrelse og dobbel linjeavstand. Oppgaver som ikke følger 

malen, vil ikke blir vurdert. 

  



Sensorveiledning 

Det er forventet at kandidaten klarer å (a) beskrive en aktuell praksis som eksplisitt kan 

knyttes til ulike former for disiplinerende teknikker og med utgangspunkt i 

seminarlitteraturen, gi en overbevisende fremstilling av hvorfor den ikke optimalt bidrar til å 

fremme deltagelse, utvikling og/eller prestasjon; (b) identifisere hvor den bestemte praksisen 

stammer fra og på hvilke kunnskaper, logikker og/eller kulturelle normer og verdier den 

bygger; (c) eksplisitt gjøre rede for hva praksis «gjør»; og (d) presenterer hvilke og hvordan 

hen kan anvende konkrete strategier for å utvikle alternative praksiser med den hensikt å 

bedre fremme deltagelse, utvikling og/eller prestasjon.  

 

Det er forventet at kandidaten viser at hen forstår og behersker å anvende pensumlitteraturen 

til seminarene som analytiske verktøy for å utvikle egen idretts- og trenerpraksis. For å kunne 

oppnå C eller bedre må kandidaten vise at hen behersker å knytte den bestemte praksisen, hva 

den gjør og konkrete strategier for endring til teoretiske perspektiver seminarlitteraturen. For å 

oppnå B eller bedre må kandidaten vise at (a) hen klarer å forankre praksis og utvikling av 

denne i bestemte historiske, kulturelle og sosiale kontekster med utgangspunkt i relevant 

litteratur; og (b) hen å forklare hva praksis «gjør» med forankring i et bredere spekter av 

empirisk idrettsvitenskapelig forskning (for eksempel, idrettsmedisin, idrettspsykologi og 

idrettssosiologi). For å oppnå A må kandidaten vise at (a) hen har utmerket forståelse for 

hvordan praksis produseres gjennom komplekse nettverk av makt og kunnskap; og (b) hen 

kan anvende et bredt spekter av tverrfaglig kunnskap for å forstå og arbeide med deltagelse, 

utvikling og/eller prestasjon i idrett og trenerrollen. 

 

For pensumlitteratur, se studiehåndboka her. 
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