
Fakulteten för humanvetenskap 

DNR: MIUN 2021/2462 

1/9 
 

 

Ämnesspecifika betygskriterier tregradig betygsskala föreslagna av 

ämneskollegiet i idrottsvetenskap 2021-10-14. Fastställda 2021-11-10 av 

ordförande för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Betygskriterier i Idrottsvetenskap tregradig 
betygsskala 

Betyg Betygskriterier 

VG 

Väl godkänt 

Djup: 

Studenten visar mycket bra resultat i förhållande till de krav som 

ställs i kursens lärandemål vad gäller problemlösningsförmåga, 

begreppsförståelse, tillämpningsförmåga, 

kommunikationsförmåga och värderingsförmåga. 

Omfång: 

Uppfyller kursens samtliga lärandemål väl. 

G 

Godkänt 

Djup: 

Studenten visar tillfredställande resultat i förhållande till de krav 

som ställs i kursens lärandemål vad gäller 

problemlösningsförmåga, begreppsförståelse, 

tillämpningsförmåga, kommunikationsförmåga och 

värderingsförmåga. 

Omfång: 

Uppfyller alla kursens lärandemål  

U 

Underkänt 

Djup: 

Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som 

ställs i kursens lärandemål vad gäller problemlösningsförmåga, 

begreppsförståelse, tillämpningsförmåga, 

kommunikationsförmåga och värderingsförmåga. 

Omfång: 

Uppfyller inte samtliga av kursens lärandemål 
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Subject-specific three-point grade scale suggested by Subject Faculty of 

Sports Sciense and established 2021-11-10. 

Three-point grade critera for Sports Science 

Grade Criteria 

VG 

Väl godkänt 

Pass with 

distinction 

Depth: 

The student demonstrates very good ability to problem solve, 

comprehend, apply and evaluate key concepts, and communicate, 

in relation to the course learning objectives.  

Breadth: 

All of the course learning objectives have been well fulfilled. 

G 

Godkänt 

Pass 

Depth: 

The student demonstrates satisfactory ability to problem solve, 

comprehend, apply and evaluate key concepts, and communicate, 

in relation to the course learning objectives.  

Breadth: 

All of the course learning objectives have been fulfilled. 

U 

Underkänt 

Fail 

Depth: 

The student demonstrates insufficient ability to problem solve, 

comprehend, apply and evaluate key concepts, and communicate, 

in relation to the course learning objectives. 

Breadth: 

Not all of the course learning objectives have been fulfilled 
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Ämnesspecifika betygskriterier 2-gradig betygsskala föreslagna av 

ämneskollegiet i idrottsvetenskap 2021-10-14. Fastställda 2021-11-10 av 

ordförande för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Betygskriterier i Idrottsvetenskap tvågradig 
betygsskala 

Betyg Betygskriterier 

G 

Godkänt 

Djup: 

Studenten visar bra resultat i förhållande till de krav som 

ställs i kursens lärandemål vad gäller 

problemlösningsförmåga, begreppsförståelse, 

tillämpningsförmåga, kommunikationsförmåga och 

värderingsförmåga. 

Omfång: 

Väl uppfyller kursens samtliga lärandemål  

U  

Underkänt 

Djup: 

Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de 

krav som ställs i kursens lärandemål vad gäller 

problemlösningsförmåga, begreppsförståelse, 

tillämpningsförmåga, kommunikationsförmåga och 

värderingsförmåga. 

Omfång: 

Uppfyller inte samtliga av kursens lärandemål 
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Subject-specific 2-point grade scale suggested by Subject Faculty of Sports 

Sciense and established 2021-11-10. 

Two-point grade criteria in Sports Science 

Grade Criteria 

G 

Godkänt 

Pass 

Depth: 

The student demonstrates good ability to problem solve, 

comprehend, apply and evaluate key concepts, and 

communicate, in relation to the course learning objectives 

Breadth: 

All of the course learning objectives have been well 

fulfilled. 

U  

Underkänt 

Fail 

Depth: 

The student demonstrates insufficient ability to problem 

solve, comprehend, apply and evaluate key concepts, and 

communicate, in relation to the course learning objectives. 

Breadth: 

Not all of the course learning objectives have been fulfilled. 
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Ämnesspecifika betygskriterier 7-gradig betygsskala föreslagna av 

ämneskollegiet i idrottsvetenskap 2021-10-14. Fastställda 2021-11-10 av 

ordföranden för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Betygskriterier i Idrottsvetenskap sjugradig 
betygsskala 

Betyg Betygskriterier 

A Djup: 

Studenten visar framstående resultat i förhållande till de krav som ställs 

i kursens lärandemål vad gäller problemlösningsförmåga, 

begreppsförståelse, tillämpningsförmåga, kommunikationsförmåga och 

värderingsförmåga. 

Omfång: 

Uppfyller alla kursens lärandemål mycket väl. 

B Djup: 

Studenten visar mycket bra resultat i förhållande till de krav som ställs i 

kursens lärandemål vad gäller problemlösningsförmåga, 

begreppsförståelse, tillämpningsförmåga, kommunikationsförmåga och 

värderingsförmåga. 

Omfång: 

Uppfyller kursens lärandemål, varav de flesta mycket väl. 

C Djup: 

Studenten visar bra resultat i förhållande till de krav som ställs i kursens 

lärandemål vad gäller problemlösningsförmåga, begreppsförståelse, 

tillämpningsförmåga, kommunikationsförmåga och värderingsförmåga. 

Omfång: 

Uppfyller alla kursens lärandemål varav flera mycket väl. 
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D Djup: 

Studenten visar tillfredställande resultat i förhållande till de krav som 

ställs i kursens lärandemål vad gäller problemlösningsförmåga, 

begreppsförståelse, tillämpningsförmåga, kommunikationsförmåga och 

värderingsförmåga. 

Omfång: 

Uppfyller alla kursens lärandemål varav något eller ett par mycket väl. 

E Djup: 

Studenten visar tillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i 

kursens lärandemål vad gäller problemlösningsförmåga, 

begreppsförståelse, tillämpningsförmåga, kommunikationsförmåga och 

värderingsförmåga. 

Omfång: 

Uppfyller alla kursens lärandemål. 

Fx Djup: 

Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i 

kursens lärandemål vad gäller problemlösningsförmåga, 

begreppsförståelse, tillämpningsförmåga, kommunikationsförmåga och 

värderingsförmåga. 

Omfång: 

Ett eller ett par av kursens lärandemål uppfylls inte. Ytterligare arbete 

krävs för att uppfylla detta/dessa lärandemål. Komplettering möjlig 

inom av examinator angiven tid. 
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F Djup: 

Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i 

kursens lärandemål vad gäller problemlösningsförmåga, 

begreppsförståelse, tillämpningsförmåga, kommunikationsförmåga och 

värderingsförmåga. 

Omfång: 

Kursens lärandemål uppfylls inte. 
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Subject-specific 7-point grade scale suggested by Subject Faculty of Sports 

Sciense and established 2021-11-10. 

 
Seven-point grade criteria in Sports 
Science 

Grade Criteria 

A Depth: 

The student demonstrates excellent ability to problem solve, 

comprehend, apply and evaluate key concepts, and communicate, in 

relation to the course learning objectives.  

Breadth: 

All of the course learning objectives have been very well fulfilled. 

B Depth: 

The student demonstrates very good ability to problem solve, 

comprehend, apply and evaluate key concepts, and communicate, in 

relation to the course learning objectives. 

Breadth: 

All of the course learning objectives have been fulfilled, of which the 

majority very well. 

C Depth: 

The student demonstrates good ability to problem solve, comprehend, 

apply and evaluate key concepts, and communicate, in relation to the 

course learning objectives. 

Breadth: 

All of the course learning objectives have been fulfilled, including 

several very well. 
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D Depth: 

The student demonstrates satisfactory ability to problem solve, 

comprehend, apply and evaluate key concepts, and communicate, in 

relation to the course learning objectives. 

Breadth: 

All of the course learning objectives have been fulfilled, of which one or 

two very well. 

E Depth: 

The student demonstrates sufficient ability to problem solve, 

comprehend, apply and evaluate key concepts, and communicate, in 

relation to the course learning objectives. 

Breadth: 

All of the course learning objectives have been fulfilled. 

Fx Depth: 

The student demonstrates insufficient ability to problem solve, 

comprehend, apply and evaluate key concepts, and communicate, in 

relation to the course learning objectives. 

Breadth: 

One or two of the course learning outcomes have not been fulfilled. 

Further work is required to fulfill these learning outcomes. Corrections 

are possible within a timeframe determined by the examiner. 

F Depth: 

The student demonstrates insufficient ability to problem solve, 

comprehend, apply and evaluate key concepts, and communicate, in 

relation to the course learning objectives. 

Breadth: 

The course learning outcomes have not been fulfilled 

 




