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Kjennetegn på måloppnåelse ved muntlig-praktisk eksamen i IDR3005 
Breddeidrett 2 
 
Hovedområde 
 

Karakteren 1-2 Karakteren 3-4 Karakteren 5-6 

 
IDRETTSAKTIVITETER 
 
Videreutvikle 
ferdigheter i to valgte 
idrettsaktiviteter. 

Har i liten grad utviklet ferdigheter 
og kunnskap i to valgte idretter. 
 

Har gode utviklet ferdigheter og 
kunnskap i to valgte idretter. 

Har meget gode utviklet 
ferdigheter og kunnskap i to 
valgte idretter. 
 

Anvende regler og 
normer innenfor de 
valgte idrettene. 

Viser liten forståelse av regler og 
normer innenfor de valgte idrettene.
 

Viser god forståelse av regler og 
normer innenfor de valgte 
idrettene. 
 

Viser meget god forståelse av 
regler og normer innenfor de 
valgte idrettene. 

Anvende leikaktiviteter i 
trening. 

Viser liten evne til å anvende 
leikaktiviteter i trening. 

Eleven evner å benytte relevante 
og varierte leikaktiviteter i 
trening. 

Eleven utmerker seg å benytte 
relevante og varierte 
leikaktiviteter på en balansert 
måte i trening.  
 

Vise ferdigheter i 
rytmisk aktivitet 

 

Eleven viser lite engasjement og 
lavt ferdighetsnivå ved 
gjennomføring av rytmiske 
aktiviteter. 
 

Eleven deltar aktivt ved 
gjennomføring av rytmiske 
aktiviteter til musikk og viser 
gode ferdigheter. 

Eleven utmerker seg med stor 
innsats og initiativ ved 
gjennomføring av rytmiske 
aktiviteter til musikk og viser 
meget gode ferdigheter.  
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BASISTRENING 
 
Utarbeide, gjennomføre 
og vurdere en 
periodeplan for å 
utvikle fys, psyk og 
koordinative egensk.  

Eleven viser liten evne og initiativ 
ved utarbeiding, gjennomføring og 
vurdering av en periodeplan for å 
utvikle fys, psyk og koordinative 
egenskaper.  
Eleven viser liten grad av 
ferdigheter i basisferdigheter. 

Eleven viser med god evne og 
initiativ ved utarbeiding, 
gjennomføring og vurdering av 
en periodeplan for å utvikle fys, 
psyk og koordinative egenskaper. 
Eleven viser gode ferdigheter i 
basisferdigheter. 

Eleven utmerker seg med stor 
evne og initiativ ved 
utarbeiding, gjennomføring og 
vurdering av en periodeplan for 
å utvikle fys, psyk og 
koordinative egenskaper.  
Eleven viser meget gode 
ferdigheter i basisferdigheter. 

 
FYSISK AKTIVITET OG HELSE: 
 
Planlegge og 
gjennomføre 
helsefremmende 
trening og trening som 
kan forebygge skader. 
 

Viser liten evne til å planlegge og 
gjennomføre helsefremmende 
trening og trening som kan 
forebygge skader.  
 

Viser god evne til å planlegge og 
gjennomføre helsefremmende 
trening og trening som kan 
forebygge skader. 

Viser meget god evne til å 
planlegge og gjennomføre 
helsefremmende trening og 
trening som kan forebygge 
skader. 
 
 

Vurdere hvordan ulike 
idrettsaktiviteter 
påvirker hjerte – og 
karsystemet og muskel 
og skjelettsystemet. 

Viser liten forståelse og har liten 
teoretisk kunnskap om hvordan 
ulike idrettsaktiviteter påvirker 
hjertet – og karsystemet og muskel 
og skjelettsystemet. 
Trekker frem enkelte relevante 
argumenter og prøver å veie dem 
mot hverandre. Forsøk på 
konklusjon. 

Viser god forståelse og har 
teoretisk kunnskap om hvordan 
ulike idrettsaktiviteter påvirker 
hjertet – og karsystemet og 
muskel og skjelettsystemet. 
Presenterer relevante 
argumenter og greier i noen grad 
å veie dem opp mot hverandre.  

Viser meget god forståelse og 
har teoretisk kunnskap om 
hvordan ulike idrettsaktiviteter 
påvirker hjertet – og 
karsystemet og muskel og 
skjelettsystemet. Presenterer 
sentrale argumenterer og veier 
for og mot hverandre på en 
selvstendig måte. 

 
 
 


