
 
 
 

Skriftlig bedömning Idrott och hälsa enligt 7 kap 9 § Grundskoleförordningen (2008:525) 

 

Elevens namn 

 

Personnummer 

 

 

 E C A Uppnått 
 

1 
Eleven kan delta i lekar, spel 
och idrotter som innefattar 
komplexa rörelser i olika 
miljöer och varierar och 
anpassar sina rörelser till viss 
del till aktiviteten och 
sammanhanget. 

Eleven kan delta i lekar, spel 
och idrotter som innefattar 
komplexa rörelser i olika 
miljöer och varierar och 
anpassar sina rörelser relativt 
väl till aktiviteten och 
sammanhanget. 

Eleven kan delta i lekar, spel 
och idrotter som innefattar 
komplexa rörelser i olika 
miljöer och varierar och 
anpassar sina rörelser väl till 
aktiviteten och 
sammanhanget. 
 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

2 

 

I danser och rörelse och 
träningsprogram till musik 
anpassar eleven till viss del 
sina rörelser till takt, rytm och 
sammanhang. 

I danser och rörelse och 
träningsprogram till musik 
anpassar eleven sina rörelser 
relativt väl till takt, rytm och 
sammanhang. 

I danser och rörelse och 
träningsprogram till musik 
anpassar eleven sina rörelser 
väl till takt, rytm och 
sammanhang. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

3 

Eleven kan simma 200 meter 
varav 50 meter i ryggläge. 

Eleven kan simma 200 meter 
varav 50 meter i ryggläge. 

Eleven kan simma 200 meter 
varav 50 meter i ryggläge. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E, C, A 

 

 

4 

Eleven kan på ett i huvudsak 
fungerande sätt sätta upp mål 
för och planera träning och 
andra fysiska aktiviteter. 

Eleven kan på ett relativt väl 
fungerande sätt sätta upp mål 
för och planera träning och 
andra fysiska aktiviteter. 

Eleven kan på ett väl 
fungerande sätt sätta upp mål 
för och planera träning och 
andra fysiska aktiviteter. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A  

 

5 

Eleven kan utvärdera fysiska 
aktiviteter genom att samtala 
om egna upplevelser och föra 
enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om 
hur aktiviteterna tillsammans 
med kost och andra faktorer 
kan påverka hälsan och den 
fysiska förmågan. 

Eleven kan utvärdera fysiska 
aktiviteter genom att samtala 
om egna upplevelser och föra 
utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang om 
hur aktiviteterna tillsammans 
med kost och andra faktorer 
kan påverka hälsan och den 
fysiska förmågan. 
 

Eleven kan utvärdera fysiska 
aktiviteter genom att samtala 
om egna upplevelser och föra 
välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om 
hur aktiviteterna tillsammans 
med kost och andra faktorer 
kan påverka hälsan och den 
fysiska förmågan. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 
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6 

Eleven planerar och genomför 
friluftsaktiviteter med viss 
anpassning till olika 
förhållanden, miljöer och 
regler. 

Eleven planerar och genomför 
friluftsaktiviteter med relativt 
god anpassning till olika 
förhållanden, miljöer och 
regler. 

Eleven planerar och genomför 
friluftsaktiviteter med god 
anpassning till olika för 
hållanden, miljöer och regler. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A  

 

7 

Eleven kan med viss säkerhet 
orientera sig i okända miljöer 
och använder då kartor och 
andra hjälpmedel. 

Eleven kan med relativt god 
säkerhet orientera sig i 
okända miljöer och använder 
då kartor och andra 
hjälpmedel. 

Eleven kan med god säkerhet 
orientera sig i okända miljöer 
och använder då kartor och 
andra hjälpmedel. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

8 

Eleven kan på ett i huvudsak 
fungerande sätt förebygga 
skador genom att förutse och 
ge enkla beskrivningar av 
risker som är förknippade 
med olika fysiska aktiviteter. 

Eleven kan på ett relativt väl 
fungerande sätt förebygga 
skador genom att förutse och 
ge utvecklade beskrivningar 
av risker som är förknippade 
med olika fysiska aktiviteter. 

Eleven kan på ett väl 
fungerande sätt förebygga 
skador genom att förutse och 
ge välutvecklade 
beskrivningar av risker som är 
förknippade med olika fysiska 
aktiviteter. 
 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

9 

Eleven kan hantera 
nödsituationer vid vatten 
med hjälpredskap under olika 
årstider. 

Eleven kan hantera 
nödsituationer vid vatten 
med hjälpredskap under olika 
årstider. 

Eleven kan hantera 
nödsituationer vid vatten 
med hjälpredskap under olika 
årstider. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

 

Stödåtgärder som har vidtagits och dokumenterats i åtgärdsprogram: 

Specialpedagogisk insats ☐ JA 

Undervisning i liten undervisningsgrupp ☐ JA 

Anpassad studiegång ☐ JA 

Annat stöd 

  

 

Datum 

 

Undervisande lärares underskrift 
 

 

 

 
7 kap 9§ Grundskoleförordningen Om en elev inte når upp till de mål i ett ämne som enligt kursplanen ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret, 

ska betyg inte sättas i ämnet. Betyg ska inte heller sättas i ett ämnesblock om eleven inte når upp till målen i samtliga ämnen som ingår i ämnesblocket. 

 
I fall som avses i första stycket ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet eller ämnesblocket ges. Av bedömningen kan också 

framgå de stödåtgärder som har vidtagits. Bedömningen ska undertecknas av läraren. Förordning (2008:525). 

 


