
TI301 eksamensoppgave 

Ta utgangspunkt i Newell sin (tilpassede) betingelsesmodell for ferdighetsutvikling. Alle 

oppgavene teller likt. 

 

1. Beskriv både mer generelle og idrettsspesifikke individuelle, miljø og 

oppgavebetingelser i din idrett. Redegjør deretter for hvilke og hvordan betingelser du 

spesielt fokuserer på å endre eller påvirke i din trenervirksomhet, og anslå tidsskalaene 

for endring og påvirkning av de samme betingelsene.  

2. Beskriv sentrale affordanser som regulerer handling og bevegelsesatferd i din idrett, 

og gi eksempler på hvordan du vil tilrettelegge for at utøvere kan utforske og utnytte 

de i trening/treningsøvelser.  

3. Beskriv kort hva du mener vil være hovedprinsipper for en ikke-lineær pedagogikk i 

din idrett og hvordan det påvirker trenerens rolle, herunder veiledning/coaching og 

kommunikasjon. 

 

Det er forventet at du klarer å referere til pensumlitteratur der det er nødvendig, og det 

oppfordres til at du i tillegg viser at du behersker å referere til empiriske studier fra din eller 

andre idretter i besvarelsen din. 

 

 



 
 

Sensorveiledning 

 

Oppgave 1. Det er forventet at kandidaten klarer å identifisere et omfattende antall 

individuelle, miljø og oppgavebetingelser som det er logisk å anta at betinger 

ferdighetsutvikling i egen idrett. Det er forventet at kandidaten klarer å velge ut sentrale 

betingelser det er logisk at kandidaten kan endre eller påvirke, hvordan kandidaten søker å 

gjøre dette og anslå tidsskalaer for de ulike type betingelsene. For eksempel vil individuelle 

betingelser ofte påvirkes over tidsskalaer på uker, måneder eller år. I motsetning kan 

oppgavebetingelser påvirkes i planlegging og under gjennomføring av en enkelt trening. For å 

oppnå B eller bedre er det forventet at kandidaten klarer å referere til sentral litteratur og 

empiriske studier. 

 

Oppgave 2. Det er forventet at kandidaten klarer identifisere sentrale affordanser som 

regulerer bevegelsesatferd i egen idrett. Disse kan være mer generelle (globale) eller 

spesifikke (for eksempel, situasjonsbestemte). Det er forventet at kandidaten på en logisk og 

intuitiv måte viser eksempler på hvordan han eller hun tilrettelegger for de i konkret 



trening/treningsøvelser. For å oppnå B eller bedre er det forventet at kandidaten klarer å 

referere til sentral litteratur og empiriske studier. 

 

Oppgave 3. Det er forventet at kandidaten klarer å beskrive sentrale prinsipper for en ikke-

lineær pedagogikk og viser evne til å anvende denne i egen idrett. Det er forventet at 

kandidaten legger spesiell vekt på hvordan treneres rolle, veiledning og kommunikasjon kan 

være utøversentrert, fokusert på å hjelpe utøveren til å utforske og utnytte sentrale affordanser 

i trening- og øvelsesmiljøet og selvorganisere i møte med nye bevegelsesutfordringer. For å 

oppnå B eller bedre er det forventet at kandidaten klarer å referere til sentral litteratur og 

empiriske studier. 


