
     

  1 

 

Kjennetegn på måloppnåelse ved muntlig-
praktisk eksamen i IDR2003 Aktivitetslære 3 
 

Idrettsaktiviteter 
 

Stikkord Karakter Kjennetegn på 
måloppnåelse 

1. Mestre ferdigheter 
som er sentrale i en 
valgt 
idrettsaktivitet 

2. Vise ferdigheter i 
ulike former for 
idrettsaktiviteter på 
barmark og snø/is 

3. Vise tekniske 
ferdigheter i dans 
fra ulike kulturer 

4. Gjøre rede for 
egenskaper som er 
sentrale for 
prestasjonsutvikling 
i en valgt 
idrettsaktivitet 

5. Drøfte 
sammenhengen 
mellom systematisk 
trening og 
ferdighetsutvikling 

 

1. Tekniske, fysiske, 
psykiske og taktiske 
ferdigheter 

 
2. Vise ferdigheter i de 

idrettsaktiviteter 
som er valgt ut fra 
de enkelte skoler 

 
3. Vise tekniske 

ferdigheter i de 
danser som er valgt 
ut fra de enkelte 
skoler 

 
 

4. Arbeidskravsanalyse 
i valgt 
idrettsaktivitet 

 
 

5. Kunne planlegge og 
sette i gang tiltak 
for å få ønsket 
framgang, samt å 
evaluere dette i 
etterkant 

 

1 - 2 1. Viser liten evne til å 
mestre tekniske, 
fysiske, psykiske og 
taktiske ferdigheter i 
en valgt idrett 

2. Viser i liten grad 
ferdigheter i de 
idrettsaktiviteter som 
er valgt ut fra de 
enkelte skoler 

3. Viser i liten grad 
tekniske ferdigheter i 
de danser som er 
valgt ut fra de 
enkelte skoler 

4. Viser liten evne til å 
utarbeide 
arbeidskravsanalyse i 
valgt idrettsaktivitet 

 
 
 
 

5. Viser liten evne til å 
planlegge og sette i 
gang tiltak for å få 
ønsket framgang, 
samt å evaluere dette 
i etterkant 

 
3 - 4 1. Viser god evne til å 

mestre tekniske, 
fysiske, psykiske og 
taktiske ferdigheter i en 
valgt idrett 

2. Viser gode ferdigheter i 
de idrettsaktiviteter 
som er valgt ut fra de 
enkelte skoler 

3. Viser gode tekniske 
ferdigheter i de danser 
som er valgt ut fra de 
enkelte skoler 
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4. Viser god evne til å 
utarbeide 
arbeidskravsanalyse i 
valgt idrettsaktivitet 

5. Viser god evne til å 
planlegge og sette i 
gang tiltak for å få 
ønsket framgang, samt 
å evaluere dette i 
etterkant 

 
 

5 - 6 1. Viser meget god evne 
til å mestre tekniske, 
fysiske, psykiske og 
taktiske ferdigheter i 
en valgt idrett 

2. Viser meget gode 
ferdigheter i de 
idrettsaktiviteter som 
er valgt ut fra de 
enkelte skoler 

3. Viser meget gode 
tekniske ferdigheter i 
de danser som er 
valgt ut fra de 
enkelte skoler 

4. Viser meget god evne 
til å utarbeide 
arbeidskravsanalyse i 
valgt idrettsaktivitet 

5. Viser meget god evne 
til å planlegge og 
sette i gang tiltak for 
å få ønsket framgang, 
samt å evaluere dette 
i etterkant 

 
 

 

Basistrening 
 

Stikkord Kar.  Kjennetegn på 
kompetanse 

1. Lage og 
gjennomføre 
kortsiktige og 
langsiktige planer 
for allsidig og 
variert trening av 
basisegenskaper 

2. Anvende rytmiske 
aktiviteter til 

1. Øktplan- ukeplan- 
periodeplan og årsplan: 
Fysiske, psykiske og 
tekniske 
basisegenskaper 

 
 

1 - 
2 

1. Viser liten evne til å 
utarbeide og gjennomføre 
kortsiktige og langsiktige 
planer for allsidig og 
variert trening av 
basisegenskaper 

2. Viser liten evne til å 
anvende rytmiske 
aktiviteter til musikk 
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musikk for å utvikle 
basisegenskaper 

 

2. Koordinasjon, 
smidighet (styrke og 
bevegelighet) 

for å utvikle 
basisegenskaper 

3-4  1. Viser god evne til å 
utarbeide og gjennomføre 
kortsiktige og langsiktige 
planer for allsidig og 
variert trening av 
basisegenskaper 

2. Viser god evne til å 
anvende rytmiske 
aktiviteter til musikk 
for å utvikle 
basisegenskaper 

5 - 6 1. Viser meget god evne til å 
utarbeide og gjennomføre 
kortsiktige og langsiktige 
planer for allsidig og 
variert trening av 
basisegenskaper 

2. Viser meget god 
evne til å anvende 
rytmiske aktiviteter 
til musikk for å 
utvikle 
basisegenskaper 

 


