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Alle studentene besvarer den samme oppgaven, der de velger en teori selv som skal brukes i 
oppgaven. Det var foreslått en makslengde på ca. 15 sider (tilsvarende Calibri 11 / Times 
New Roman 12). Litteraturliste, modeller mm. kan komme i tillegg. Innhold er det sentrale, 
lengdeforslaget en måte å begrense omfang på. 
 
Under følger elementer som inngår i vurderingene av karakter, nederst på arket er selve 
oppgavene. Oppgavene kan leveres på norsk (svensk og dansk) eller engelsk. 
Språk/grammatikk skal ikke være en vesentlig del av vurderingen, men inngår i 
helhetsinntrykket. 
 
 
  Karakterbeskrivelse Hva oppgaven bør inneholde 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart 
utmerker seg.  
Kandidaten viser svært god 
vurderingsevne og stor grad av 
selvstendighet. 

- Svært grundig gjennomgang av litteratur og teori 
- Inneholde mer empiri/teori enn det er i pensumlisten, 

dvs. selvstendig innhenting av informasjon 
- Vise sammenhenger mellom andre teorier og konsepter 
- Ha en svært god diskusjonsdel/praksisdel som er tett 

knyttet mot teori/empiridelen. Dybdeforståelse og 
bredde ifht. idrettspsykologi 

- Riktig bruk av referanser, små/lite feil 

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser 
meget god vurderingsevne og 
selvstendighet. 

- Meget grundig gjennomgang av litteratur og teori 
- Inneholde noe mer empiri/teori enn det er i 

pensumlisten, dvs. vise noe selvstendig innhenting av 
informasjon 

- Vise noen sammenhenger mellom andre teorier og 
konsepter.  

- Ha en grundig diskusjonsdel/praksisdel som er tett 
knyttet mot teori/empiridelen. Dybdeforståelse 

- Riktig bruk av referanser, små/lite feil 

C God Jevnt god prestasjon som er 
tilfredsstillende på de fleste områder. 
Kandidaten viser god vurderings-evne 
og selvstendighet på de viktigste 
områdene. 

- God gjennomgang av litteratur og teori 
- Inneholde empiri/teori som er håndtert riktig 
- Vise en god sammenheng mellom teorier/empiri og 

praksis 
- Riktig bruk av referanser, små feil 

D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen 
vesentlige mangler. Kandidaten viser en 
viss grad av vurderingsevne og 
selvstendighet. 

- Grei gjennomgang av litteratur og teori 
- Inneholde empiri/teori som er håndtert riktig 
- Vise sammenheng mellom teorier/empiri og praksis og 

færre misforståelser enn feil 
- Riktig bruk av referanser, noen feil, men mest riktig 

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller 
minimumskravene, men heller ikke 
mer. Kandidaten viser liten 
vurderingsevne og selvstendighet. 

- Manglende bruk av teori og empiri 
- Mangelfull forståelse av bruken av disse 
- Noen få konsepter som er riktig beskrevet/håndtert 
- Lite og enkle kilder, mangler 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de 
faglige minimumskravene. Kandidaten 
viser både manglende vurderingsevne 
og selvstendighet. 

- Manglende bruk av teori og empiri 
- Mangelfull forståelse av bruken av disse, feil bruk og 

vurdering 
- Lite og enkle kilder, mangler 

 

 

 

  



Important instructions 
 

• Read the question carefully!  

• You may choose to answer in English or Norwegian 

• Use APA 6 or APA 7 style for your references and be careful to include all 
references you use in your literature list. 

• If you have questions, please send me an e-mail: frankea@nih.no 

• Try to keep your response within 15 pages, with models and literature in 
addition. 

Exam question 

During the course we have examined several topics and examined some theories in 
more detail.  

a. Choose one of the theories that we have discussed and make a literature review 
of this theory, to the best of your abilities. Make sure that you use research 
literature (i.e. scientific journal papers and research book chapters) to do your 
literature review. It is OK to reference and discuss other theories but ensure 
that your chosen theory is in focus throughout. This part of the exam will 
count 60% to the total grade for the exam. 

b. Then, based on your literature review, delineate how this theory and its 
research findings might inform applied practice (i.e. as a coach or mental 
training consultant). You may choose a specific sport and group of sports 
persons to complete this part of the assignment. This part of the exam will 
count 40% to the total grade for the exam. 

 
 
 
Good luck ☺ 
 
 


