
Vejledende karakterbeskrivelse 

(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse) 

Idræt niveau D 

Mundtlig prøve 

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Karakteren 12 gives for 
den fremragende præ-
station, der demonstre-
rer udtømmende opfyl-
delse af fagets mål, med 
ingen eller få uvæsentlige 
mangler 

 

Eksaminanden begrunder klart og præcist valg af hovedom-
råde, emne og fysisk aktivitet.  
Eksaminanden gennemfører den fysiske aktivitet overbevi-
sende og behersker de idrætslige færdigheder med stor sikker-
hed. 
Eksaminanden kan i den efterfølgende samtale klart og over-
bevisende koble teori, praksis og træning inden for det valgte 
hovedområde, emne og fysiske aktivitet. 
Eksaminanden kan på et fagligt grundlag redegøre for sam-
menhænge mellem kost, motion og livsstil. 
Eksaminanden kan på et fagligt grundlag, med udgangspunkt i 
de faglige mål og træningsdagbogen vurdere egne fysiske og 
mentale muligheder og begrænsninger. 

 

7 Karakteren 7 gives for 
den gode præstation, 
der demonstrerer opfyl-
delse af fagets mål, med 
en del mangler 

 

Eksaminanden begrunder nogenlunde valg af hovedområde, 
emne og fysisk aktivitet. 
Eksaminanden gennemfører den fysiske aktivitet og behersker 
de idrætslige færdigheder med rimelig sikkerhed. 
Eksaminanden kan i den efterfølgende samtale med nogen 
hjælp koble teori, praksis og træning inden for det valgte ho-
vedområde, emne og fysiske aktivitet. 
Eksaminanden kan på et delvist fagligt grundlag gøre rede for 
sammenhænge mellem kost, motion og livsstil. 
Eksaminanden kan på et delvist fagligt grundlag, med ud-
gangspunkt i de faglige mål og træningsdagbogen vurdere egne 
fysiske og mentale muligheder og begrænsninger. 
 

02 Karakteren 02 gives for 
den tilstrækkelige præ-
station, der demonstre-
rer den minimalt accep-
table grad af opfyldelse 
af fagets mål 

 

Eksaminanden gør noget usikkert rede valg af hovedområde, 
emne og fysisk aktivitet. 
Eksaminanden gennemfører noget usikkert den fysiske akti-
vitet og demonstrerer en begrænset sikkerhed i de idrætslige 
færdigheder. 
I den efterfølgende samtale kan eksaminanden i tilfredsstillen-
de grad koble, teori, praksis og træning inden for det valgte 
hovedområde, emne og fysiske aktivitet. 
Eksaminanden kan i begrænset omfang på et fagligt grundlag 
gøre rede for sammenhænge mellem kost, motion og livsstil.  
Eksaminanden kan med udgangspunkt i træningsdagbogen på 
et begrænset fagligt grundlag vurdere egne fysiske og mentale 
muligheder og begrænsninger. 

  


