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Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt.
Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

BOKMÅL
Alle oppgavene skal besvares. Ved bedømmelsen teller oppgave 1 omtrent 20 prosent, oppgave 2 omtrent
30 prosent og oppgave 3 omtrent 50 prosent.

Oppgave 1.
Gjør rede for hva vi mener med et av disse to begrepene:
a Barneidrettsbestemmelsene
b Profesjonalisering
Oppgave 2.
Svar på et av spørsmålene.
a) Den engelske sporten hadde stor betydning for utviklingen av idretten i Norge. Gjør rede før noen
sentrale kjennetegn ved Den engelske sporten og hvordan den påvirket idrettens organisering og
utvikling i Norge.
b) Gjør rede for likheter og forskjeller i Landsforbundet og AIFs organisering og idrettspolitikk i
mellomkrigstida, og hvilke politiske og idrettspolitiske forhold som resulterte i ei samling av idretten
i 1940.
Oppgave 3.
Svar på et av spørsmålene.
a) Gjør rede for sentrale trekk ved deltagelsesmønsteret og organiseringsformene knyttet til fysisk
aktivitet og idrett i Norge. Drøft deretter med utgangspunkt i pensum hvilke utfordringer staten og
idretten står overfor når det gjelder å realisere målet om «Idrett for alle».
b) Gjør rede for verdigrunnlaget til Norges Idrettsforbund og drøft deretter om og eventuelt på
hvilken måte NIF realiserer disse verdiene på ulike idrettsområder.
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NYNORSK

Alle oppgåvene skal besvares. Ved bedømminga teller oppgåve 1 omtrent 20 prosent, oppgåve 2 omtrent
30 prosent og oppgåve 3 omtrent 50 prosent.

Oppgåve 1.
Gjør reda for kva vi meiner med et av disse to begrepene:
a Barneidrettsbestemmelsane
b Profesjonalisering
Oppgåve 2.
Svara på et av spørsmåla.
a) Den engelske sporten hadde stor betyding for utviklinga av idretten i Norge. Gjør reie før noen
sentrale kjenneteikn ved Den engelske sporten og hvordan den påverkar idrettens organisering og
utvikling i Norge.
b) Gjør reie for likhetar og forskjellar i Landsforbundet og AIFs organisering og idrettspolitikk i
mellomkrigstida, og kva for politiske og idrettspolitiske forhold som resulterte i ei samling av idretten
i 1940.
Oppgåve 3.
Svara på et av spørsmåla.
a) Gjør reie for sentrale trekk ved deltagelsesmønsteret og organiseringsformene knytast til fysisk
aktivitet og idrett i Norge. Drøft deretter med utgangspunkt i pensum kva for utfordringar staten og
idretten står overfor når det gjelder å realisere målet om «Idrett for alle».
b) Gjør rede for verdigrunnlaget til Norges Idrettsforbund og drøft deretter om og eventuelt på kva for
ein måte NIF realiserer disse verdiane på ulike idrettsområder.
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