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1. 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.  

b. Utdyp en modell/teori om stress og prestasjonsangst og bruk denne til å 

forklare hva som kan ha skjedd. 

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. 

d. Er det andre teorier og modeller du synes kunne vært relevant for å hjelpe de 

to utøverne? Gi en kort forklaring. 

 

2. Hvordan er godt målsettingsarbeid knyttet til motivasjon? Utdyp dette og gi deretter et 

praktisk eksempel til en valgt idrett. 

 

3. Beskriv Paivio sin modell om visualisering. Gi deretter ett kort eksempel fra hver av 

de fire/fem typer av visualisering i modellen i en selvvalgt idrett. Til slutt - lag et litt 

lenger eksempel for en av dem og vis hvordan dette passer med PETTLEP modellen. 

 

 


