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SPORTS, CULTURE AND DEVELOPMENT COOPERATION 2022/2023 

 

INDIVIDUAL ASSIGNMENT IN 

 

SPORT AND DEVELOPMENT IN PRACTICE (IKU 211)  

  

Utlevering av oppgave:              mandag 10. oktober 2022 kl. 12.00 i WISEflow 

Innlevering av oppgave:             fredag 18. november 2022 innen kl. 14.00 i Wiseflow 

 

Alle oppgavene skal besvares, med vekt på spørsmål 4: 

 

1. Hvordan kan idrett knyttes til ut vikling i lavinntektsregioner i verden? Beskriv kort 

hvordan dette bistandsfeltet har utviklet seg siden år 2000.  

2. Beskriv kort holdninger til idrett og organisering av idrett (idrettsstrukturer) i 

lokalsamfunnet der du er frivillig. Bruk tilgjengelige kilder eller baser beskrivelsen på 

egen erfaring dersom relevante kilder mangler.  

3. Beskriv tilnærmingen organisasjonen din har til idrett som bistand slik dette er 

beskrevet i organisasjonsdokumenter (f.eks strategisk plan, prosjektplaner og 

manualer). Velg om du tar utgangspunkt i den lokale vertsorganisasjonen din eller 

den norske organisasjonen du er tilknyttet. Kan organisasjonen plasseres innenfor 

kategoriene ”Sport plus” og/eller ”Plus sport”? Begrunn svaret.  

4. I FN-rapporten "Sport for Development and Peace: Towards Achieving the 

Millennium Development Goals"  står følgende:  

 

“…By its very nature sport is about participation. It is about inclusion and citizenship. Sport 

brings individuals and communities together, highlighting commonalities and bridging cultural 

or ethnic divides. Sport provides a forum to learn skills such as discipline, confidence and 

leadership and it teaches core principles such as tolerance, cooperation and respect”.  
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Fred Coalter har rettet kritikk mot slike argumenter for kobling mellom idrett og 

utvikling. Beskriv kort denne kritikken. Bruk din egen praksiserfaring som 

idrettsfrivillig og drøft om prosjektet du arbeider med bidrar til utvikling for mottaker av 

bistanden slik det blir beskrevet i organisasjonsdokumenter.  

 

 

Noen retningslinjer: 

 

• Besvares på engelsk eller norsk.  

• Besvarelsen skal ikke overstige 7000 ord. Innholdsfortegnelse, litteraturliste og 
eventuelle vedlegg kommer i tillegg (regnes altså ikke inn i disse 7000 ordene). 

• Alle spørsmålene skal besvares, og det skal legges mest vekt på spørsmål 4.  

• Lag en sammenhengende besvarelse, delt opp i kapitler (evt. også 

underoverskrifter). 

• Det er selvsagt krav til kildehenvisning i oppgaven  

• Oppgaven skal besvares ved hjelp av pensum og egen erfaring fra praksis. I 

vurderingen legger vi vekt på i hvilken grad kandidaten evner å presentere og 

diskutere teoretisk og praktisk kunnskap om idrett og bistand. 

• Det er også et krav at dere lager en litteraturliste.  

• Det skal ikke henvises til forelesninger.  

 

 


