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Kjennetegn på måloppnåelse ved muntlig-praktisk eksamen i IDR2007 
Treningsledelse 1 
 
Kompetansemål fra 
læreplanen: 
 

Kjennetegn på måloppnåelse: 

Trener- og lederrollen  Karakteren 5 og 6 
Mål for opplæringen er at eleven 
skal kunne  
 

1. gjøre rede for trener- og 
lederrollen  

 
2. gjøre rede for 

grunnprinsippene for 
instruksjon og ledelse og 
forklare ulike undervisnings- 
og instruksjonsmetoder  

 
3. beskrive og anvende ulike 

metoder for 
begynneropplæring  

 

Ha meget gode kunnskaper om hva som kreves av en trener/leder i den 
hensikt å være en dyktig trener/leder (faglig dyktighet, motivasjon, 
kommunikasjon, og engasjement, bidra til å skape et godt miljø og ivareta 
utøvernes sikkerhet) 
Kunne opptre som en god rollemodell (for eksempel språkbruk, ryddighet, 
punktlighet og ikke-verbal kommunikasjon) 
Ha meget gode kunnskaper om grunnprinsippene for instruksjon og ledelse 
(MAKVISE) og kunne anvende dem på en hensiktsmessig måte i forhold til 
tema og målgruppe  
Ha meget gode kunnskaper om de ulike metodene og kunne anvende dem 
på en hensiktsmessig måte i forhold til tema og målgruppe  
Lage meget gode planer for gjennomføring av øktene ut fra en 
hensiktsmessig mal 
På en god måte kunne vurdere egen og andres praksis i forhold til 
begynneropplæring 
På en god måte kunne veilede utøverne både kollektivt og som 
enkeltutøvere 
 

Treningsledelse i praksis  Karakteren 3 og 4 
Mål for opplæringen er at eleven 
skal kunne  
 

Ha gode kunnskaper om hva som kreves av en trener/leder i den hensikt å 
være en dyktig trener/leder (faglig dyktighet, motivasjon, kommunikasjon 
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1. planlegge, lede og vurdere 
begynneropplæring i idrett  

 
2. veilede kollektivt og 

individuelt  
 
3. vurdere egen rolle som 

trener og leder  
 

og engasjement, bidra til å skape et godt miljø og ivareta utøvernes 
sikkerhet) 
I noen grad kunne opptre som god rollemodell (for eksempel språkbruk, 
ryddighet, punktlighet, ikke-verbal kommunikasjon) 
Ha gode kunnskaper om grunnprinsippene for instruksjon og ledelse 
(MAKVISE) og kunne anvende dem på en hensiktsmessig måte i forhold til 
tema og målgruppe  
Ha gode kunnskaper om de ulike metodene og kunne anvende dem på en 
brukbar måte i forhold til tema og målgruppe 
Lage gode planer for gjennomføring av øktene ut fra en hensiktsmessig mal 
Kunne vurdere egen og andres praksis i forhold til begynneropplæring 
I noen grad kunne veilede utøverne både kollektivt og som enkeltutøvere 
 

 Karakteren 2 
 Ha enkelte, men mangelfulle kunnskaper om hva som kreves av en 

trener/leder i den hensikt å være en dyktig trener/leder (faglig dyktighet, 
motivasjon, kommunikasjon og engasjement, bidra til å skape et godt miljø 
og ivareta utøvernes sikkerhet)  
Er i utilstrekkelig grad en god rollemodell for utøverne (for eksempel 
språkbruk, ryddighet, punktlighet, ikke-verbal kommunikasjon) 
Ha noen kunnskaper om grunnprinsippene for instruksjon og ledelse 
(MAKVISE) og kunne anvende dem på en hensiktsmessig måte i forhold til 
tema og målgruppe  
Ha noen kunnskaper om de ulike metodene og kunne anvende dem på en 
hensiktsmessig måte i forhold til tema og målgruppe 
Lager mangelfulle eller ingen planer for gjennomføring av øktene  
I noen grad kunne vurdere egen og andres praksis i forhold til 
begynneropplæring 
Er i liten grad i stand til å veilede utøverne kollektivt og som enkeltutøvere 

 


