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Kjennetegn på måloppnåelse ved muntlig eksamen i IDR2013 Idrett og 
samfunn Vg3 
 

Hovedområde 
i læreplanen 

 

Kompetansemål fra læreplanen Karakteren 1-2 Karakteren 3-4 Karakteren 5-6 

Organisering av 
idrett 

forklare hvordan idretter blir 
organisert og ledet på ulike nivå 

Kan gjengi noe om hvordan idretten 
(inkl.samisk idrett) organiseres og 
ledes på lokalt, nasjonalt og politisk 
plan. Har noe kunnskap om 
finansieringen innen idretten, men 
lite refleksjon. Har noe oversikt over 
innhold og utbredelse av uorganisert 
idrett 
 

Har god oversikt om hvordan 
idretten (inkl. samisk idrett) 
organiseres og ledes på lokalt, 
nasjonalt og politisk plan. Kan 
hovedprinsippene for 
finansieringen av norsk idrett, og 
kan reflektere noe omkring dette. 
Har god oversikt over den 
uorganiserte idretten. 

Har meget god oversikt om 
hvordan idretten (inkl. samisk 
idrett) organiseres og ledes på 
lokalt, nasjonalt og politisk plan. 
Kan drøfte finansieringen innen 
norsk idrett. Analyserer, 
reflekterer og vurderer. Har meget 
god oversikt over den uorganiserte 
idretten,  

gjøre rede for hvordan eget idrettslag 
er bygd opp og fungerer 
gjøre rede for offentlige etater og 
politiske organer som er sentrale i 
idrettsarbeidet 
drøfte hovedprinsipper for finansiering 
av norsk idrett på nasjonalt og lokalt 
nivå 
forklare hvordan samisk idrett er 
organisert og finansiert 
forklare utbredelse av og innhold i 
ulike former for uorganisert idrett 

Idretten i 
samfunnet 

forklare hovedtrekk ved idrettens 
utvikling i Europa fra antikken og fram 
til i dag 

Kan nevne noen hovedtrekk i 
utviklingen av norsk (inkl.samisk 
idrett) og internasjonal idrett samt 
de olympiske leker, men er i liten 
grad i stand til å reflektere omkring 
aktuelle problemstillinger. Er i liten 
grad i stand til å drøfte 
idrettspolitiske tema, forholdet 
mellom idrett og politikk, idrett og 
kultur og idrett og massemedia. Kan 
identifisere noen negative og 
positive momenter som følge av 
idrettsaktivitet i forhold til 
livskvalitet og helse i et 
samfunnsperspektiv, men lite evne 
til å se sammenhenger.  

Har god oversikt over utviklingen 
av norsk (inkl.samisk idrett) og 
internasjonal idrett samt de 
olympiske leker. Kan anvende 
kunnskap og diskutere ulike 
problemstillinger knyttet opp til 
idrettspolitiske tema, forholdet 
mellom idrett og politikk og idrett 
og massemedia. Kan analysere og 
se sammenhenger mellom 
idrettsaktivitet, livskvalitet og 
helse i et samfunnsperspektiv. 

Har meget god oversikt over 
utviklingen av norsk (inkl.samisk 
idrett) og internasjonal idrett samt 
de olympiske leker. Er i stand til å 
drøfte historiske og dagsaktuelle 
problemstillinger omkring 
olympismen. Anvender kunnskap, 
diskuterer, tolker og vurderer ulike 
sider av problemstillinger knyttet 
opp mot idrettspolitiske tema, 
forholdet mellom idrett og politikk, 
idrett og kultur og idrett og 
massemedia. Viser meget gode 
evner til å redegjøre for 
sammenhenger mellom 
idrettsaktivitet, livskvalitet og 
helse i et samfunnsperspektiv. 

gjøre rede for utviklingen av de 
moderne olympiske lekene fram til i 
dag, og diskutere ulike 
problemstillinger knyttet til olympisme 
gjøre rede for hovedtrekkene i norsk 
idrettshistorie 
forklare utviklingen av 
idrettsaktiviteter i samiske og arktiske 
strøk 
gjøre rede for hvordan idrett er en del 
av ulike kulturer i Norge 
drøfte aktuelle idrettspolitiske tema og 
forholdet mellom idrett og nasjonal og 
internasjonal politikk 
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diskutere forholdet mellom idrett og 
massemedier og reflektere over 
formidling av idrett i mediene 

 
 
 
 
 
 

gjøre rede for sammenhenger mellom 
idrettsaktivitet, livskvalitet og helse i 
et samfunnsperspektiv 

Idrettens 
verdigrunnlag 

gjøre rede for grunnleggende 
prinsipper knyttet til idrettens 
verdigrunnlag 

Kan gjengi noen av de 
grunnleggende prinsipper knyttet til 
idrettens verdigrunnlag. 
Kan nevne og forklare noen 
bestemmelser og retningslinjer for 
barne- og ungdomsidretten. 
Er i liten grad i stand til å drøfte 
hvordan barne- og ungdomsidrett 
bør drives.  
Har liten forståelse/kunnskap om 
aktuelle problemstillinger i forholdet 
mellom breddeidrett og toppidrett. 
Er i liten grad i stand til å drøfte 
aktuelle problemstillinger knyttet til 
idrettsbevegelsens moralske og 
etiske verdigrunnlag. 
Kan i liten grad vurdere 
problemstillinger knyttet til idrett og 
kjønnsroller. 
Kan uttrykke noen meninger om 
hvilken verdi idrett uttrykker i ulike 
sammenhenger for den enkelte og 
samfunnet. 
Kan formidle noe kunnskap 
angående viktigheten av dugnad og 
frivillighetskulturen i norsk idrett.  

Har god oversikt over de 
grunnleggende prinsipper knyttet 
til idrettens verdigrunnlag. 
Har kunnskaper om og kan 
forklare bestemmelser og 
retningslinjer for barne- og 
ungdomsidrett. 
Kan til en viss grad anvende 
kunnskap og reflektere over 
hvordan barne- og ungdomsidrett 
bør drives. 
Har god oversikt over de aktuelle 
problemstillingene i forholdet 
mellom bredde og topp. 
Er kjent med aktuelle 
problemstillinger knyttet til det 
moralske og etiske 
verdigrunnlaget, og kan reflektere 
noe over dette 
Har god oversikt og kan reflektere 
noe over aktuelle problemstillinger 
rundt temaet idrett og 
kjønnsroller. 
Kan anvende kunnskap og 
diskutere hvilken verdi og mening 
idretten kan gi i ulike 
sammenhenger. 
Har god oversikt over og forståelse 
for hvor viktig  dugnad og 
frivillighetsarbeid er for norsk 
idrett. 

Har meget  god oversikt og 
forståelse for de grunnlegende 
prinsippene som er knyttet til 
idrettens verdigrunnlag. 
Har meget god oversikt over og 
kunnskap om barne- og 
ungdomsidrettens bestemmelser 
og retningslinjer. 
Er i stand til å drøfte 
utfordringer/problemstillinger 
knyttet til praktisering av barne- 
og ungdomsidrett. 
Kan i stor grad drøfte, vurdere og 
analysere utfordringene i forholdet 
mellom breddeidrett og toppidrett. 
Har meget god oversikt over og 
forståelse for etikk og moral sett  
i.f.h til idrettsbevegelsens 
verdigrunnlag. 
Kan drøfte aktuelle 
problemstillinger/utfordringer 
knyttet til idrett og kjønnsroller. 
Analyserer, reflektere og tolker 
hvilken mening og verdi idretten 
har for den enkelte og samfunnet. 
Har meget stor forståelse for 
hvilken betydning dugnad  og  
frivillighetskulturen har for norsk 
idrett. 

  
 forklare bestemmelser og 

retningslinjer for barne- og 
ungdomsidrett 

 drøfte hvordan barne- og 
ungdomsidrett bør drives 

 diskutere forholdet mellom toppidrett 
og breddeidrett i den organiserte 
idretten 

 drøfte aktuelle problemstillinger 
knyttet til idrettsbevegelsens moralske 
og etiske verdigrunnlag 

 vurdere problemstillinger knyttet til 
idrett og kjønnsroller 

 drøfte hvilken mening og verdi idrett 
uttrykker i ulike sammenhenger for 
den enkelte og samfunnet 

 vurdere hvilken betydning dugnad og 
frivillighetskulturen har for norsk idrett 

 
 


