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Hva handler masteroppgaven din om?
Oppgaven handler om idrettens ethos, altså om de etiske holdninger og verdier man forventer av deltagerne i toppidrett.
Vi ser en utvikling der blant annet doping, løgn, kampfiksing, trakassering og rus utgjør en trussel for idrettens ethos, og
jeg utforsker hvilken rolle moralsk dyd har i denne konteksten. Jeg bruker Arisoteles’ eudaimonisme og dydsetikk for å vise
en tenkning som ivaretar, verner og respekterer rettferdighetsidealene i idretten. Dette handler blant annet om utvikling av
gode karakterholdninger og om å virkeliggjøre ens muligheter som menneske i en sosial kontekst.
Hva argumenterer du for/mot i oppgaven?
I den etiske argumentasjonen begrunner jeg, ved hjelp av tre teser, hva slags plass moralsk dyd bør ha i moderne toppidrett.
For det første er idrettsutøvere mennesker, og mennesker bør ha dyd. Man kan ikke stå for en personlighet hvor alt handler
om å vinne. Vi bør integrere idretten i livet for øvrig. For det andre trenger vi moralsk dyd fordi idrettens ethos krever
det. Jeg argumenterer for at det kreves visse dyder og at man ikke tenker på å jukse. Videre argumenterer jeg mot de som
hevder at toppidrettsutøvere ikke trenger moralsk dyd eller har ansvar for idrettens ethos. For det tredje trenger vi moralsk
dyd fordi det kan lede en i retning av suksess. Her argumenterer jeg for at hovedmotivet for å være dydig ikke handler om
positive konsekvenser, men om konstituerende handlinger. Øyvind Kvalnes sier det slik: «Etikk har en tendens til å lønne
seg bare for dem som jobber med det av andre grunner enn at det skal lønne seg».
Hvorfor bør andre lese oppgaven din?
Fordi det er en samfunnsaktuell oppgave hvor jeg viser hvordan idrettens ethos kan sette etiske rammer for toppidretten.
Man får også en forståelse av hvordan idrett har potensiale til å utvikle og fremme det beste i det å være menneske. Moralsk
ansvarlighet og respekt for etiske retningslinjer står sentralt i dette synet på toppidrett.
Hva er dine planer for fremtiden?
Planen er å fortsette som rådgiver og lærer ved Heggen videregående skole i Harstad, samt fullføre utdanningen som filosofisk praktiker. I tillegg ønsker jeg å tilby foredrag og filosofisk samtale, slik at argumentene som fremmes i oppgaven kan
formidles og diskuteres i idretten.
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