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 IDR100 generell informasjon
Emnekode: IDR100
Emnenavn: Samfunnsvitenskapelige emner I
Dato: 15.05.2019
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader: 
 
-------------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings-
og læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til  at besvarelsen kan
benyttes til dette. Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?
Velg et alternativ

 

Ja

Nei
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1 IDR100 oppgave 1 og 2
 
Oppgave 1 og 2 vektes likt

 

Oppgave 1:

Tidligere langrennsløper Gudmund Skjeldal mener årets trener Gjert Ingebrigtsen er et dårlig
forbilde for norske idrettsforeldre på grunn av sin harde og autoritære trenerstil. Drøft påstanden.

Oppgave 2:

a) Gjør rede for hvilke verdier/egenskaper den norske toppidrettsmodellen vektlegger.

b) Gjør rede for viktige forutsetninger for at et land skal lykkes med toppidrett.

 
 
 
Skriv ditt svar her...
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2 Oppgave 3
Oppgave 3.
Beskriv historiske kjennetegn i den britiske idrettens utvikling. Hva var årsaken til at den
britiske måten å drive idrett på spredde seg over store deler av Europa og verden?
Skriv ditt svar her...
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3 Oppgave 4
Oppgave 4.
A) Gi eksempler på hvordan du kan bruke induk�v og deduk�v metode i hoveddelen av ei
økt. Vurder fordeler og ulemper med disse to undervisningsmetodene.

B) Velg ut tre av undervisningsprinsippene i KAMPVISE, og forklar hvorfor akkurat disse tre er     
 vik�g i trening av barn.

Skriv ditt svar her...
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4 Oppgave 5
Oppgave 5.
Gjør rede for fenomenet sosial loffing og skisser hva du som trener kan gjøre for å hindre at
sosialloffing oppstår.
Skriv ditt svar her...
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