
Gymnastik 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i gymnastik i årskurserna 7–9 

Eleverna ska genom mångsidig, uppmuntrande och handledande respons och bedömning stödjas att röra på sig med hjälp av gymnastik. Respon-

sen stöder elevernas positiva uppfattning om sig själva som motionsutövare. I responsen och bedömningen ska man fästa vikt vid elevernas 

individuella styrkor och utvecklingsbehov och stödja dem. I undervisningen och bedömningen i gymnastik ska man fästa uppmärksamhet vid 

elevens hälsotillstånd och specialbehov.  

Bedömningen i gymnastik ska grunda sig på målen för den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan. Föremål för bedömningen är elevernas 

lärande (målen 2–6) och sätt att arbeta (målen 1 och 7–10). Elevernas fysiska konditionsnivå ska inte användas som grund för bedömningen. 

Mätningar som gjorts med Move! används inte som grund för bedömningen. Vid bedömningen ska man använda mångsidiga metoder så att 

eleverna har möjlighet att visa sitt bästa kunnande. Eleverna ska handledas i självvärdering. 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i gymnastik avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med 

timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen 

i lärokursen i gymnastik då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för 

slutbedömningen i gymnastik som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 

8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och 

kunskapskraven för gymnastik. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den 

nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas 

utgående från målen för lärokursen i gymnastik och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre 

kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå 

i slutbedömningen i gymnastik och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I gymnastiken utvecklas kunnandet kontinuerligt som en fortsättning på det tidigare kunnandet. I beskrivningarna av kunskapskraven för slutbe-

dömningen ingår beskrivningarna av kunnandet för de lägre vitsorden i kunskapskraven för ett högre vitsord. 

 



Mål för under-

visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedömningen   

Kunskapskrav 

för vitsordet 5  

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Fysisk funktionsförmåga 

 

M1 uppmuntra 

eleven att röra 

på sig, att 

pröva olika 

gymnastikfor-

mer och att 

träna enligt 

bästa förmåga 

I1 Eleven är fy-

siskt aktiv, prö-

var på olika 

gymnastikfor-

mer och tränar 

aktivt. 

 

Fysisk aktivitet 

och vilja att 

försöka 

Eleven deltar 

sporadiskt och 

endast till vissa 

delar i verk-

samheten un-

der gymnastik-

lektionerna. 

Eleven deltar i 

gymnastiklekt-

ionerna och 

prövar på olika 

gymnastikfor-

mer. 

Eleven deltar 

vanligtvis aktivt 

i verksamheten 

under gymnas-

tiklektionerna 

och prövar och 

tränar olika 

gymnastikfor-

mer.  

Eleven deltar 

aktivt och trä-

nar de gymnas-

tikformer som 

undervisas. 

M2 handleda 

eleven att 

träna sina 

sensomoto-

riska färdig-

heter, det vill 

säga att iaktta 

sig själv och sin 

omgivning med 

hjälp av olika 

sinnen och att 

välja lämpliga 

I1 Eleven iakttar 

sig själv och sin 

omgivning med 

hjälp av olika 

sinnen och väl-

jer ändamåls-

enliga lös-

ningar. 

 

Förmåga att 

välja lösningar i 

olika gymnas-

tiksituationer 

Eleven kan be-

rätta om några 

av sina iaktta-

gelser och kan 

med lärarens 

hjälp använda 

dem i sin egen 

aktivitet.  

 

Eleven förstår 

sina iakttagel-

ser och kan be-

rätta om dem 

och koppla 

dem till sin 

egen aktivitet. 

  

  

  

Eleven väljer 

oftast ända-

målsenliga lös-

ningar i olika 

gymnastiksitu-

ationer utgå-

ende från sina 

iakttagelser.   

Eleven väljer 

ändamålsenliga 

iakttagelser 

som grund för 

sina lösningar, 

kan motivera 

sina lösningar 

och anpassar 

sin fysiska akti-

vitet i enlighet 

med dem. 

 



lösningar i olika 

gymnastiksitu-

ationer 

M3 handleda 

eleven att 

träna och ut-

veckla sin ba-

lans- och rörel-

seförmåga så 

att hen kan an-

vända, kombi-

nera och till-

lämpa sina fär-

digheter på ett 

mångsidigt sätt 

i olika lärmil-

jöer, under 

olika årstider 

och i olika gym-

nastikformer 

I1 Eleven utveck-

lar sina balans- 

och rörelsefär-

digheter i olika 

lärmiljöer. 

Förmåga att 

använda 

grundläggande 

motoriska fär-

digheter (ba-

lans- och rörel-

sefärdigheter) i 

olika gymnas-

tikformer  

Eleven kan an-

vända och 

kombinera sina 

balans- och rö-

relsefärdig-

heter i några 

gymnastikfor-

mer som un-

dervisats. 

Eleven kan an-

vända och 

kombinera sina 

balans- och rö-

relsefärdig-

heter i de flesta 

gymnastikfor-

mer som un-

dervisats. 

 

Eleven kan an-

vända, kombi-

nera och till-

lämpa sina ba-

lans- och rörel-

sefärdigheter i 

de flesta gym-

nastikformer 

som undervi-

sats. 

 

Eleven använ-

der, kombine-

rar och tilläm-

par sina balans- 

och rörlighets-

färdigheter i de 

gymnastikfor-

mer som un-

dervisats. 

M4 handleda 

eleven att 

träna och ut-

veckla sina fär-

digheter att 

hantera red-

skap, så att hen 

kan använda, 

I1 Eleven utveck-

lar sina färdig-

heter att han-

tera redskap i 

olika lärmiljöer. 

 

Förmåga att 

använda 

grundläggande 

motoriska fär-

digheter (för-

måga att han-

tera redskap) i 

Eleven kan an-

vända sina fär-

digheter att 

hantera red-

skap i några 

gymnastikfor-

mer som un-

dervisats. 

Eleven kan an-

vända och 

kombinera sina 

färdigheter att 

hantera red-

skap i de flesta 

Eleven kan an-

vända, kombi-

nera och till-

lämpa sina fär-

digheter att 

hantera red-

skap i de flesta 

Eleven använ-

der, kombine-

rar och tilläm-

par sina färdig-

heter att han-

tera redskap i 

de 



kombinera och 

tillämpa sina 

färdigheter på 

ett mångsidigt 

sätt i olika 

lärmiljöer, med 

olika redskap, 

under olika års-

tider och i olika 

gymnastikfor-

mer 

olika gymnas-

tikformer 

gymnastikfor-

mer som un-

dervisats. 

  

gymnastikfor-

mer som un-

dervisats. 

 

gymnastikfor-

mer som un-

dervisats. 

M5 uppmuntra 

och handleda 

eleven att ut-

värdera, upp-

rätthålla och 

utveckla sina 

fysiska egen-

skaper: snabb-

het, rörlighet, 

uthållighet och 

styrka 

I1 Eleven utvärde-

rar, upprätthål-

ler och utveck-

lar sina fysiska 

egenskaper. 

Förmåga att ut-

värdera, upp-

rätthålla och 

utveckla fysiska 

egenskaper 

Eleven kan 

nämna några 

av utvärde-

ringsme-

toderna för de 

fysiska egen-

skaperna och 

kan träna sina 

egenskaper un-

der handled-

ning av någon 

annan. 

Eleven kan 

nämna och 

välja metoder 

som lämpar sig 

för utvärde-

ringen av olika 

fysiska egen-

skaper och trä-

nar självstän-

digt några av 

sina fysiska 

egenskaper.  

Eleven kan ut-

värdera sina fy-

siska egen-

skaper och på 

basis av utvär-

deringen träna 

snabbhet, rör-

lighet, uthållig-

het och styrka. 

 

Eleven identifi-

erar sina egna 

styrkor och 

svagheter och 

kan på basis av 

sina iakttagel-

ser upprätt-

hålla och ut-

veckla sina fy-

siska egen-

skaper. 

M6 stärka sim-

kunnigheten 

och livrädd-

ningsfärdighet-

erna så att 

I1 Eleven stärker 

sin simkunnig-

het och sina liv-

räddningsfär-

digheter. 

Simkunnighet 

och livrädd-

ningsfärdig-

heter 

Eleven kan 

simma 10 me-

ter. 

Eleven simmar 

50 meter på 

två olika sim-

sätt och dyker 

5 meter. 

Eleven kan 

simma* och 

rädda sig själv 

och andra ur 

vattnet.  

Eleven kan 

simma obe-

hindrat på två 

simsätt och kan 

rädda sig själv 



eleven kan 

simma samt 

rädda sig själv 

och andra ur 

vattnet 

 

 

(*nordiska kri-

terier för sim-

kunnighet) 

och andra ur 

vattnet på olika 

sätt. 

M7 handleda 

eleven att 

agera tryggt 

och sakligt 

I1 Eleven agerar 

på ett tryggt 

och sakligt sätt 

under lektion-

erna. 

 

Trygg aktivitet 

under gymnas-

tiklektionerna 

Eleven kan be-

rätta hur man 

agerar på ett 

tryggt och sak-

ligt sätt samt 

agerar och ut-

rustar sig van-

ligtvis enligt in-

struktionerna. 

Eleven förstår 

riskfaktorer 

som hör sam-

man med sä-

kerheten och 

agerar på ett 

tryggt sätt 

samt har ända-

målsenlig ut-

rustning under 

lektionerna. 

Eleven agerar 

på ett tryggt 

och sakligt sätt 

under gymnas-

tiklektionerna.  

Eleven agerar 

på ett tryggt 

och sakligt sätt 

och främjar 

tryggheten och 

säkerheten un-

der gymnastik-

lektionerna. 

Social funktionsförmåga 

 

M8 handleda 

eleven att ar-

beta tillsam-

mans med alla 

andra och att 

reglera sina 

handlingar och 

känslouttryck i 

gymnastiksitu-

ationerna med 

I2 Eleven arbetar 

tillsammans 

med alla och 

kan reglera 

sina handlingar 

och känslout-

tryck i gymnas-

tiksituation-

erna. 

 

Emotionella 

och kommuni-

kativa färdig-

heter samt ar-

betsförmåga 

Eleven arbetar 

tillsammans 

med människor 

hen själv valt 

och reglerar 

sina handlingar 

och sina käns-

lor så att hen 

kan arbeta till-

sammans med 

Eleven arbetar 

tillsammans 

med alla.  

Eleven arbetar i 

olika gymnas-

tiksituationer 

på överens-

kommet sätt 

och tar hänsyn 

till andra.  

 

Eleven arbetar 

tillsammans 

med alla och 

främjar grup-

pens aktivitet 

och lärande. 



hänsyn till 

andra 

 andra i gym-

nastiksituation-

erna. 

M9 handleda 

eleven att 

agera enligt 

principen om 

rent spel och 

bära ansvar för 

gemensamma 

aktiviteter 

I2 Eleven följer 

principerna om 

rent spel och 

tar ansvar för 

gemensamma 

aktiviteter. 

Förmåga att ta 

ansvar i ge-

mensamma ak-

tiviteter 

Eleven kan 

nämna princi-

per om rent 

spel och tar 

sporadiskt an-

svar för ge-

mensamma ak-

tiviteter. 

Eleven följer 

principerna om 

rent spel och 

ger de övriga 

arbetsro. 

Eleven följer 

principerna om 

rent spel och 

visar att hen 

tar ansvar för 

gemensamma 

aktiviteter. 

Eleven tar an-

svar för och 

främjar de ge-

mensamma ak-

tiviteterna. 

Psykisk funktionsförmåga 

 

M10 upp-

muntra eleven 

att ta ansvar 

för sina hand-

lingar och 

stärka elevens 

förmåga att ar-

beta självstän-

digt 

I3 Eleven tar an-

svar för sina 

handlingar och 

kan arbeta 

självständigt. 

 

Förmåga att ar-

beta självstän-

digt 

Eleven kan be-

rätta hur man 

kan ta ansvar 

för sina egna 

handlingar och 

tar ansvar un-

der handled-

ning av läraren.  

Eleven tar an-

svar för sina 

egna hand-

lingar och kan 

tidvis arbeta 

självständigt. 

Eleven arbetar 

vanligtvis an-

svarsfullt och 

självständigt. 

Eleven arbetar 

ansvarsfullt 

och självstän-

digt. 

M11 se till att 

eleven får till-

räckligt med 

positiva upple-

velser av sin 

egen kropp, av 

I3  

 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

lär sig att re-

flektera över 

   



att kunna och 

av att vara en 

del av gemen-

skapen   

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen 

M12 hjälpa ele-

ven att förstå 

vilken bety-

delse tillräcklig 

fysisk aktivitet 

och en mot-

ionsinriktad 

livsstil har för 

det totala väl-

befinnandet 

I3 Eleven lär sig 

att förstå vilken 

betydelse till-

räcklig fysisk 

aktivitet och en 

motionsinrik-

tad livsstil har 

för det totala 

välbefinnandet.  

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

lär sig att re-

flektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen 

   

M13 göra ele-

ven bekant 

med olika van-

liga motions-

möjligheter 

samt ge eleven 

kunskaper och 

färdigheter 

som hör sam-

man med dem 

så att hen ska 

kunna hitta 

egna lämpliga 

motionsformer 

I3 Eleven lär sig 

att hitta egna 

lämpliga mot-

ionsformer 

som ger glädje, 

avslappning 

och energi. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

lär sig att re-

flektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen 

   



som ger glädje, 

avslappning 

och energi 

 


