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Seksjon 1

Forside IDR109

Jeg har lest og forstått den generelle og spesielle informasjonen ovenfor.

Eksamen består av flervalgsoppgaver, kortsvar og langsvar. For
flervalgsoppgaver kan du få 2 poeng for rett svar. Det er kun 1 riktig svar per
oppgave. Svarer du feil vil du få 1 poeng trekk. Ønsker du ikke svare velger du
"ønsker ikke svare". Da vil du få 0 poeng på denne oppgaven. Kortsvar gir 5
poeng per oppgave og langsvar maksimalt 10 poeng.

Ja
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Seksjon 2

MC IDR109

Hvor lenge kan man opprettholde den maksimale aerobe hastigheten (MAH)?

A Gode utøvere kan opprettholde MAH mellom 40-60 min avhengig av bevegelsesform

B Ønsker ikke svare

C ca 1 minutt

D Noen få sekunder

E ca 6-10 min

En god utøver løper 800-m på rett under 2 min. Angi ca aerob energiomsetning (%).

A 10-20

B 0

C 55-65

D 90

E Ønsker ikke svare

Hvorfor gjennomfører man intervalltrening?

A For å oppnå høy intensitet

B For å kunne gjennomføre trening med høy anaerob energiomsetning

C Bra for mental trening

D For å oppnå økt varighet på høy intensitet

E Ønsker ikke svare
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En utøver tester oksygenopptak ved økende hastighet til utmattelse (5 min på hver belastning) før (blå) og
etter en treningsperiode (grønn). Vedkommende trener for å forbedre tiden på 3000- m løp. Basert på
testen, hva har skjedd med prestasjonen?

A Prestasjonen er redusert grunnet lavere maksimal aerob hastighet

B Prestasjonen er redusert grunnet dårligere arbeidsøkonomi

C Ønsker ikke svare

D Prestasjonen er økt grunnet økt maksimalt oksygenopptak

E Prestasjonen er økt grunnet bedre arbeidsøkonomi

Hva er en arbeidskravsanalyse?

A En analyse av hvilket nivå utøveren er på i forhold til kravene idretten stiller

B Analyse av hvilket nivå vi er i idretten vår

C Analyse av hvilke krav idretten stiller til utøveren

D Å sette seg mål for idretten

E Ønsker ikke svare



25.5.2020 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A8CS-48NB&type=published 4/8

Hva er de viktigste faktorene for å prestasjonen under en 1500 m (ca 3.30 min) løp hos eliteutøvere?

A Kombinasjon av laktasid og alaktasid energifrigjøring

B Arbeidsøkonomi, spenst og anaerob kapasitet

C Muskelstyrke, arbeidsøkonomi og hurtighet

D VO2max, arbeidsøkonomi og anaerob kapasitet

E Ønsker ikke svare

Hva er PETTLEP?

A Forkortelse på type intervalltrening med korte drag og lange pauser for å sikre høy intensitet.

B Ønsker ikke svare

C Et verktøy for å vurdere treningsbelastning over tid (RPE x varighet)

D Et verktøy for visualisering

E Prosedyrer som skjer i hjernen når vi trener teknikk

Hvordan kan styrketrening bedre prestasjon i utholdenhetsidretter?

A Bedret arbeidsøkonomi 

B Høyere maksimalt oksygenopptak

C Endring av fibertype fra Type 1 til Type 2x

D Større muskelmasse

E Ønsker ikke svare
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Hvilken av følgende idretter ansees som mest "kompleks"?

A Landeveissykling

B Ønsker ikke svare

C Langdistanseløping

D Svømming

E Ishockey

Hvilken av svarene under er ikke en av de seks koordinative egenskapene?

A Balanse

B Tilpasset kraftinnsats

C Ønsker ikke svare

D Rytme

E Stabilitet

Hva er riktig påstand?

A Lårbeinslengden har ingen betydning for å være sterk i knebøy.

B En person med lange lårbein har dårligere forutsetninger for å være sterk i knebøy sammenlignet med en person
med kortere lårbein.

C En person med lange lårbein har bedre forutsetninger for å være sterk i knebøy sammenlignet med en person
med kortere lårbein.

D Ønsker ikke svare

E En person med lange lårbein har like gode forutsetninger for å være sterk i knebøy sammenlignet med en
person med kortere lårbein.



25.5.2020 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A8CS-48NB&type=published 6/8

Hva menes med aktiv-statisk bevegelighetstrening?

A Bevegelighetstrening der vi beveger oss langsomt og kontrollert til ytterpunktet, og holder i 15-60 sek med bruk
av egen muskelkraft.

B Bevegelighetstrening der vi beveger oss langsomt frem og tilbake mellom ytterpunktetene.

C Ønsker ikke svare

D Bevegelighetstrening der vi beveger oss langsomt og kontrollert til ytterpunktet, og holder i 15-60 sek med bruk
av egen kroppstyngde eller hjelp fra partner

E Mer aktive bevegelser, sammenlignet med passiv statisk bevegelighetstrening

Hurtighet kan vi dele inn i tre faser. Hvilken av svarene under er riktig?

A Akselerasjon, toppfart og retardasjon

B Reaksjon, toppfart og utholdende hurtighet

C Reaksjon, akselerasjon og toppfart

D Ønsker ikke svare

E Reaksjon, løpshurtighet og toppfart 

Hva er musklene styrt av?

A Hormoner

B Ønsker ikke svare

C Bindevev

D Nervesystem

E Muskelspoler
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Seksjon 3

Kortsvar 1 IDR109

Hvilken påstand er korrekt med hensyn til anbefalinger for fysisk aktivitet blant barn og unge (6-18 år):

A Minst 30 minutter av moderat intensitet hver dag

B Ønsker ikke svare

C Minst 45 minutter av moderat intensitet hver dag

D Minst 100 minutter av moderat intensitet hver dag

E Minst 60 minutter av moderat intensitet hver dag

Figuren illustrerer muskelens evne til maksimal kraftutvikling (y-akse) ved ulik forkortningshastighet (x-

akse). Med tanke på musklenes ulike arbeidsformer, beskriv kort hva du kan lese ut av figuren.

 0  / 200 Word Limit

 

     á
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Seksjon 4

Kortsvar 2 IDR109

Seksjon 5

Langsvar IDR109

Beskriv kort og punktvis kjønns- og aldersrelaterte forskjeller i aktivitetsnivået i Norge.

 0  / 200 Word Limit

 

     á

1. Beskriv kort hva som menes med begrepene adaptasjon og progresjon i trening.
2. Gi eksempel på en idrettsspesifikk intervall-økt for høy-intensiv trening (sone 4/5) for henholdsvis en moderat trent

samt elite-utøver. Utøverne er 5000-m løpere. Du trenger kun å oppgi hoveddelen av økten. Begrunn valg av
øktdesign, samt eventuelle forskjeller for de to utøverne. Begrunn også hvilke «verktøy» du vil bruke for å sikre ønsket
intensitet.
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