
Sensurveiledning eksamen TI 100 2020 
 
Alle oppgaver skal besvares.  
 
Oppgave 1 teller 60% av totalkarakteren. De to siste oppgavene teller 20% hver.  
 
Under er poengfordeling på hver oppgave gitt og hva som burde være med for å få full 
score. Bonuspoeng kan tildeles om kandidaten har en fremragende besvarelse og 
legges til totalsummen. Innhold for full score er skrevet i kursiv. 
 
Følgende mal brukes: 
 

Oppgave Maks- 
poeng 

Bonus-
poeng 

Oppgave tekst og hva besvarelsen bør inneholde 

1 60,0 7,5 En av dine venner kommer og forteller om to søsken han trener. Begge er i 
starten av tenårene, den eldste ca. ett år eldre enn den andre (velg idrett, 
nivå og kjønn selv). Inntil nylig har begge vært ivrige på trening og har 
jobbet godt med oppgavene, og den eldste har vært litt bedre hele veien. 
Nå har den yngste tatt igjen forspranget og den eldste har begynt å bli 
sur, tverr og saboterer mange av øvelsene på trening. Det gjelder særlig 
øvelser der de konkurrerer mot hverandre og det påvirker etter hvert 
innsats og humør hos dem begge negativt. 
 
Svar på følgende: 

a) Utdyp målperspektivteorien (engelsk Achievement Goal Theory) 

og bruk denne til å forklare hva som kan ha skjedd. 

Denne må inneholde sentrale elementer fra AGT. Det må skrives godt og 
riktig om målorientering. I tillegg er det fordelaktig om suksesskriterier 
utdypes, modning og 12-årsalder er nevnt, motivasjonsklima og 
involvering/fokus. Dette må kunne knyttes til casen over. Denne delen av 
oppgaven kan gi maks. 20 poeng. 

 
b) Utdyp en modell/teori om stress og prestasjonsangst og bruk 

denne til å forklare hva som kan ha skjedd. 

Denne må minst inneholde en modell eller teori om stress (som 
skålvekt/McGrath/andre) som knyttes riktig til casen over. Det er 
fordelaktig om kandidaten ser sammenhengen med mestringstro 
(Bandura), men det er ikke et krav. Denne delen av oppgaven kan gi 
maks. 20 poeng. 
 

c) Basert på idretten du har valgt. Hva ville du foreslå som 

løsninger til vennen din for å hjelpe disse utøverne? Begrunn 

valgene dine ut fra teori og forskning. 

Her må kandidaten vise en oversikt over praktisk bruk av teoriene over og 
vise forståelse for bruk av dette i en praktisk sammenheng. Om 
kandidaten også drøfter realismen i de praktiske rådene i forhold til teori, 
kan denne oppgaven maksimalt gi 15 poeng. 
 

d) Er det andre teorier og modeller du synes kunne vært relevant 

for å hjelpe de to utøverne? Gi en kort forklaring. 

Her er det mange elementer som kan trekkes inn, eks. mestringstro, SDT, 
andre motivasjonsteorier, modning etc. Her gis det i utgangspunktet 5 
poeng som maks, men en god besvarelse vil kunne gi ekstra poeng også 
her.  

  



2 20,0 2,5 Hvordan er godt målsettingsarbeid knyttet til motivasjon? Utdyp dette og gi 
deretter et praktisk eksempel til en valgt idrett. 
 
Oppgaven bør kunne vise til motivasjonsteorier (gjerne SDT) i forhold til 
autonome valg, mestringstro (fra SET), og fokus på mestring og 
egenutvikling (fra AGT) for målsettingsarbeid som en ønsker å 
gjennomføre. For full score bør mer enn en teori være nevnt/forklart. 
 
I tillegg kan oppgaven gjerne inneholde følgende i forhold til praktisk 
eksempel: utdypning om resultat-, prestasjons-, og prosessmål, 
SMART/SMARTERE, prestasjonsprofil (Butler & Hardy, 1992), 
SØT/GROW, målsettingsskjema eller lignende.  
 
Om mange elementer er godt integrert og brukt på en klok måte kan 
kandidaten score ekstrapoeng. 

3 20,0 2,5 Beskriv Paivio sin modell om visualisering. Gi deretter ett kort eksempel fra 
hver av de fire/fem typer av visualisering i en selvvalgt idrett. Til slutt - lag 
et litt lenger eksempel for en av dem og vis hvordan dette passer med 
PETTLEP modellen. 
 
Her bør de fire elementene fra Paivio være brukt riktig, det vil si CS, CG, 
MS, MG. Om kandidaten også deler den siste inn i MG-M og MG-A er det 
et pluss. De fire (fem) eksemplene bør være korrekt i forhold til 
visualiseringstype. I det litt lengre eksempelet bør det være en realistisk 
tilnærming til bruken i den valgte idretten, med korrekte eksempler til 
hver bokstav i PETTLEP. 
 
Om kandidaten også drøfter utfordringer og andre praktiske 
tilnærminger til visualisering (eks. vikarierende erfaringer fra SET) så 
kan bonuspoeng tildeles. 

 
 
 

 
Dette er kun et foreløpig forslag – besvarelsene må sees i sammenheng først, men 
karakterskalaen under er et utgangspunkt 

Karakter Poengsum Kommentar 
A 85 + Om det er tvil blir det B. Vurder å løfte opp oppgaven med høyest poengsum. 
B 75-84,5 Om det er tvil blir det C 
C 60-74,5 Om det er en av 20% oppgaven som er svak og drar ned = C, ellers ved tvil D 
D 50-59,5 Ved tvil E 
E 39-49,5 Ved tvil F 
F - 38,5  

 


