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Oppgave 1. 

Beskriv først det du mener er en viktig tekno-vitenskapelig utfordring i idrett. Drøft deretter 

hvordan idretten kan møte utfordringen. 

Oppgaven må besvares med utgangspunkt i kjernelitteraturen: Fouché og Loland. En god 

besvarelse avklarer i første del hvordan studenten tolker og avgrenser oppgaven samt 

inkluderer en definisjon av nøkkelbegrep, først og fremst tekno-vitenskap. Fouchés 

definisjon, eller Loland's definisjon av idrettsteknologi, er de mest relevante. I definisjon og 

avklaring av tekno-vitenskap ligger gjerne også et teoretisk perspektiv som her først og 

fremst er nettverksteori (Fouché) og/eller etikk (Loland). Videre må studenten velge og 

beskrive en form for tekno-vitenskap som framstår som en spesielt viktig utfordring og 

begrunne sitt valg godt. Eksemplet kan være hentet fra Fouché og/eller Loland, men kan også 

være et eksempel som ikke er gjennomgått i litteraturen.  

I oppgavens andre del, drøfting, kreves en faglig forankret avveining av hvordan idretten kan 

håndtere og møte den aktuelle tekno-vitenskapelige utfordringen. Drøftingen bør se på 

alternative strategier og veie fordeler og ulemper. Drøftingen må bygge på de begrepsmessige 

og teoretiske avklaringene som er gjort i første del. En god oppgave inkluderer gjerne 

relevante kilder som ligger utenfor kjernelitteraturen. Det må også være åpent for alternative 

disposisjoner der teoretiske perspektiv testes og utvikles i drøftingsdelen. 

En god oppgave kjennetegnes av et presist og gjennomarbeidet språk, en struktur og 

disposisjon som er tydelig og forsterker den faglige formidlingen, og et godt og faglig 

referanseapparat i henhold til gjeldende APA-norm.  

 

Oppgave 2. 

Gjør først rede for ‘nye’ ungdomsidretter. Drøft deretter betydningen av kjønn i slike 

aktiviteter. 

I første del av oppgaven bør det redegjøres for hva vi forstår med ‘nye ungdomsidretter’, 

basert på det som står i artiklene i pensum og annet relevant stoff. PP-presentasjonen i canvas 

(Idrett og subkultur) kan være til hjelp for å belyse ulike aspekter.  

I den andre delen er de fleste artiklene i pensum relevante, også den om voksne 

snowboardere, selv om den fokuserer mest på generasjon og ungdomskultur, samt mestring 

og opplevelsesaspektet. Ulike kontekster bør diskuteres, organisert og uorganisert, og 

mellomvarianter av organisering som eksempelvis artikkelen om B.A.S.E. hopping og 

nettverksbygging blant snowboardere på internasjonal camp. Referanser i litteraturlister kan 

være nyttig å hente inn. Artikkelen om inklusjon av nye idretter i OL bør diskutere 

utviklingen av slike idretter med henblikk på kjønn. Det kan også være relevant å trekke inn 

ulike sosiologiske teorier som er benyttet i de ulike artiklene i pensum, slik vi diskuterte på 

slutten av undervisningen. 

 


