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Kjennetegn på måloppnåelse ved muntlig-praktisk eksamen i IDR2014 
Treningsledelse 2+3 
Trener- og lederrollen  Kjennetegn på måloppnåelse 

 
Mål for opplæringen er at 
eleven skal kunne  

1. beskrive sentrale forhold 
ved barns vekst og 
utvikling 

2. vurdere hvordan samspill 
og kommunikasjon kan 
skape gode betingelser for 
å løse oppgaver i organisert 
aktivitet 

 
 

Karakterene 5 og 6 
- 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  
-Kunne tilpasse aktivitet til målgruppens alder og utvikling 
 
 
Karakterene 3 og 4 
- Ha 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) 
- 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  
- Tar ikke nok hensyn til målgruppens alder og utvikling 
 
 
Karakterene 1 og 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  
- Tar ikke hensyn til aktiviteten til målgruppens alder og utvikling 
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Treningsledelse i 
praksis  

Kjennetegn på måloppnåelse 

Mål for opplæringen er at 
eleven skal kunne  
 

1. planlegge, lede og 
vurdere trening som 
fører til 
ferdighetsutvikling i en 
idrettsaktivitet 

 

Karakterene 5 og 6 
 
- 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 og levere til rett tid. 
- Kunne veilede utøverne både kollektivt og som enkeltutøver som fører til ferdighetsutvikling. Dette med faglig 
forankring i den enkelte idrettsaktivitet. 
- Faglig engasjert og har evnen til å motivere utøverne til forbedring av prestasjoner 
- Godt forberedt til timen 
- Møter i god tid 
- Har utstyret klart 
 
- Ha evnen til å justere økten underveis (Treningsledelse 2 eller 3??) 
 
Karakterene 3 og 4 
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 
I noen grad kunne veilede utøverne både kollektivt og som enkeltutøvere 
Tilbakemeldingene blir for generelle, blir for lite konkret. Eks; dette var bra! 
Engasjert 
Kan virke noe uforberedt, eksempel; utstyret er ikke på plass 
 
Karakterene 1 og 2 
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  
Er i liten grad i stand til å veilede utøverne kollektivt og som enkeltutøvere 
Dårlig forberedt 
Mangler tilbakemeldinger 
Passiv 
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Arrangement Kjennetegn på måloppnåelse 

 
 
Mål for opplæringen er at 
eleven skal kunne  

2. planlegge, gjennomføre 
og vurdere et 
arrangement og bruke 
entreprenørskap i 
tilknytning til det  

 

 
Karakterene 5 og 6 
 
- Tar tak og deltar aktivt på ideplanet 
- Vise evne til å organisere et arrangement med de ressursene man har tilgjengelig. (Ha oversikt/kontroll) 
- Holder tidsfrister og avtaler 
- Ta initiativ, takle uforutsette ting som oppstår underveis eks; frafall lag/utøvere, medelever som uteblir pga sykdom 
o.l 
- Ser og bidrar ved helheten av arrangementet eks; rydding, tar andre oppgaver enn tildelt ved behov 
 
 
 
 
Karakterene 3 og 4 
- Deltar aktivt på ideplanet 
- Er med å organisere et arrangement med de ressursene man har tilgjengelig. 
- Holder tidsfrister og avtaler 
- Bidrar i pålagte oppgaver, men ikke noe utover det. 
 
 
 
 
 
Karakterene 1 og 2 
- Passiv på idéplanet 
- Holder ikke tidsfrister og avtaler 
- Er uryddig i forhold til pålagte oppgaver, ikke til å stole på 
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Trener- og lederrollen  Kjennetegn på måloppnåelse 

Mål for opplæringen er at 
eleven skal kunne  
 
 

1.  Forklare verdien av 
ideutvikling i arbeid 
med idrettsaktiviteter 

 
 

5 og 6 
- 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 
-Kunne tilpasse aktivitet til målgruppens alder og utvikling 
 
 
 
3 og 4  
- Ha 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) 
- 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  
- Tar ikke nok hensyn til målgruppens alder og utvikling 
 
 
 
1 og 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) 
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- Ha noen kunnskaper om grunnprinsippene for instruksjon og ledelse (MAKVISE) og kunne anvende dem 
på en hensiktsmessig måte i forhold til tema og målgruppe  
- Tar ikke hensyn til aktiviteten til målgruppens alder og utvikling 
 
 

Treningsledelse i 
praksis  

Kjennetegn på måloppnåelse 

Mål for opplæringen er at 
eleven skal kunne  
 

3. Planlegge, lede og 
vurdere aktiviteter 
for barn og unge 
med ulike 
forutsetninger 

 

5 og 6 
 
- 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 og levere til rett tid. 
- Kunne veilede utøverne både kollektivt og som enkeltutøver som fører til ferdighetsutvikling. Dette med 
faglig forankring i den enkelte idrettsaktivitet. 
- Vise gode evner til å gi individuelle tilbakemeldinger under deløvelser og den ferdige aktiviteten. 
- Faglig engasjert og har evnen til å motivere utøverne til forbedring av prestasjoner 
- Godt forberedt til timen 
- Møter i god tid 
- Har utstyret klart 
- Ha evnen til å justere økten underveis  
- Det er en rød tråd i økten, fra oppvarming til avslutning, har faglig dybde 
 
 
 
3 og 4 
- 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 
- I noen grad kunne veilede utøverne både kollektivt og som enkeltutøvere 
- Bra faglig tilbakemeldinger på deløvelser, men svært lite faglig tilbakemelding under den ferdige 
aktiviteten. 
- Tilbakemeldingene blir for generelle, blir for lite konkret. Eks; dette var bra! 
- Engasjert 
- Kan virke noe uforberedt, eksempel; utstyret er ikke på plass 
- Det er en rød tråd i økten. 
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1 og 2 
- 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  
- Er i liten grad i stand til å veilede utøverne kollektivt og som enkeltutøvere 
- Dårlig forberedt 
- Mangler tilbakemeldinger 
- Passiv 
- Økten mangler en rød tråd 
 
 

Arrangement Kjennetegn på måloppnåelse 
 
Mål for opplæringen er at 
eleven skal kunne  

1. Drøfte krav som 
stilles utøver, 
trener, lagleder og 
arrangør i et 
arrangement 

 
5 og 6 
 
- Kunne drøfte og begrunne krav som stilles utøver, trener, lagleder og arrangør i et arrangement 
         - utøver, eksempel; kjenne til regler for arrangementet, oppmøte, fair play 
         - trener, eksempel; være en tydelig leder for sine utøvere 
        - lagleder, eks kontaktperson opp imot arrangør 
        - arrangør, eks organisering av ressurser og oppgaver som kreves i et arrangement 
 
 
 
 
 
3 og 4 
- Kunne forklare noen av de krav som stilles utøver, trener, lagleder og arrangør i et arrangement 
 
        -utøver, eksempel; kjenne til regler for arrangementet, oppmøte, fair play 
         - trener, eksempel; være en tydelig leder for sine utøvere 
        - lagleder, eks; kontaktperson opp imot arrangør 
        - arrangør, eks; organisering av ressurser og oppgaver som kreves i et arrangement 
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1 og 2 
- Mangler kunnskap om krav som stilles utøver, trener, lagleder og arrangør i et arrangement 
 
 


