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Move! -mätningarna görs årligen av elever i årskurserna 5 och 8 före utgången av 
september. Vid behov kan mätningarna göras på våren, i april-maj, i årskurs 4 och 7 för 
de elevgrupper som genomgår omfattande hälsoundersökningar före början av läsåret i 
årskurs 5 och 8/höstens Move! -mätningar.

Läraren genomför
mätningarna i 
början av hösten
(augusti-september)

Move! i ett nötskal

Läraren ger individuell 
respons på utvecklingen 
av funktionsförmågan

Uppgifterna förs över 
till hälsovårdaren med 
tillstånd av
vårdnadshavaren

Hälsovårdaren diskuterar 
resultaten med barnet och 
vårdnadshavarna som en 
del av de utvidgade hälso-
granskningarna på 
årskurserna 5 och 8 

Läraren som 
undervisar i gymnastik
utnyttjar gruppens
resultat i planeringen 
av undervisningen

Läraren som undervisar
hälsokunskap utnyttjar 
resultaten i planeringen 
av undervisningen  

I skolgemenskapen tas 
grupp- och
skolvisa resultat i 
beaktande

Eleven får vägkost 
för utvärdering och 
utveckling av
den egna 
funktionsförmågan

Resultaten förs 
in i det nationella 
informationssystemet
(till slutet av september)
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Systemet Studieinfo.fi

• Kontrollera (rektor/skolsekreterare) att skolans e-postadresser och kontaktuppgifter är  
uppdaterade i Utbildningsstyrelsens system Studieinfo.fi! 

• I tjänsten Studieinfo.fi finns adressfältet ”Move! -kontaktperson”. I detta fält ska du anteckna 
den person som i din skola ansvarar för Move! -mätningarna, samt för att mata in resultaten i 
datainsamlingssystemet. Undervisningsförvaltningens allmänna meddelanden/nyhetsbrev från 
Move! -systemet skickas både till skolans allmänna adress och till Move! -kontaktpersonen 
som ska förmedla nyhetsbreven till skolhälsovårdarna, skolläkarna samt till alla klasslärare/
klassföreståndare i skolans årskurs 5 och/eller 8. 

Inför mätningarna

• För varje skola rekommenderar vi en egen Move! -arbetsgrupp. Kom överens i skolan om 
vilken/vilka lärare som ansvarar för mätningarna (klasslärare, gymnastiklärare, klassföreståndare). 

• Tidpunkten för och genomförandet av mätningen bör diskuteras med skolhälsovårdaren. 
Skolhälsovårdarna deltar om möjligt i mätningarna.

• Skolan ansvarar för mätningarna, men utomstående hjälp för att genomföra mätningarna fås av 
studerande vid YH och OKL. Skolidrottsinstruktörerna skickar en enkät om behovet av hjälp till 
skolorna vecka 9, som skolorna ska besvara senast 31.3.

• Bekanta er på Move:s webbsidor http://www.edu.fi/move, där ni kan hitta bl.a. Move! 
-mätningsmanual, elevernas personliga resultatkort och instruktionsvideor för de olika rörelserna 
som ska mätas.

• Se till att eleverna i god tid har bekantat sig med alla delområden i mätningen under handledning 
av sin lärare (lärare/gymnastiklärare) och vet varför mätningarna görs. Mätsituationen bör 
diskuteras på ett uppmuntrande sätt som minimerar rädsla och ångest. Det är viktigt att betona 
att mätresultaten inte ska jämföras med andra elevers resultat och att resultaten inte påverkar 
elevens gymnastikvitsord.

• Informera vårdnadshavarna om Move! -mätningarna och uppmana dem att diskutera de 
förestående mätningar med barnen. Till ert förfogande har ni Åbo stads eget Move! -meddelande 
till vårdnadshavarna som ni kan redigera så att det passar er skola. Obs! Flera språkversioner.

Mätning

• Utför mätningarna under augusti–september (vårens mätningar under april–maj) så att ni hinner 
registrera resultaten i datainsamlingssystemet före utgången av september. Obs! Även resultaten 
av de mätningar som gjorts på våren registreras i datainsamlingssystemet först på hösten.

• Kontrollera elevernas hälsotillstånd före mätningarna! Som sjuk ska man inte delta i mätningarna, 
t.ex. med förkylning, feber, hosta eller läkarens/hälsovårdarens uppmaning att inte delta.

• Beakta särskilt anvisningarna för elever med diabetes eller astma!

• Skolhälsovårdaren bör vara med vid i mätningarna om arbetsuppgifterna tillåter det.

• Ordna vid behov en ny mätning för de elever som varit sjuka eller av andra orsaker frånvarande 
på den egentliga mätningsdagen.

• Om eleven t.ex. på grund av rädsla inte deltar i mätningarna, diskutera saken med skolkuratorn, 
skolpsykologen eller skolhälsovårdaren och hänvisa eleven till ovan nämnda person.
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Efter mätningarna

• Anteckna elevernas personliga resultat också på den undervisningsgruppsspecifika blanketten 
som blir kvar i skolan. Åbo använder en egen gruppvis sammanställningsblankett (excel).

• Eleverna ska ta med sig sitt resultatkort hem för vårdnadshavarnas påseende. Vid början av läsåret 
har vårdnadshavare för elever i årskurs 5 och 8 fyllt i blanketten ”Elevens uppgifter” i Wilma. På 
blankettens frågas efter tillstånd till överföring av information om elevens mätningsresultat i Move! 
-mätningarna från skolan till skolhälsovården.

• Läraren ger eleverna respons på mätresultaten.

• Gymnastikläraren beaktar resultaten när han eller hon planerar innehållet i gymnastiklektionerna.

• Skolorna får de skolspecifika sammandragen över resultaten före utgången av november. 

Behandling av resultaten i skolorna

• Skolans egen Move! -arbetsgrupp eller en grupp som utsetts separat går igenom skolans 
egna Move! -resultat och presenterar resultaten för skolans skolspecifika yrkesövergripande 
elevvårdsgrupp. Det är också bra att samtidigt behandla resultaten av enkäten Hälsa i skolan.  

• Den skolspecifika yrkesövergripande elevvårdsgruppen beslutar inom vilka av den fysiska 
funktionsförmågans delområden (t.ex.2–3 st.) skolan satsar på under läsåret och ser till att 
genomförandet av dessa åtgärder följs upp och utvärderas.  

• Under lektionerna deltar elever från alla årskurser i planeringen av vilka konkreta åtgärder skolan 
vidtar för att förbättra de valda delområdena inom fysisk funktionsförmåga. (Som stöd för 
klasslektionerna t.ex. SKILLIKORT, http://www.skillilataamo.fi).

 åtgärder som utförs dagligen

 åtgärder som utförs varje vecka

 åtgärder som utförs månatligen 

• Varje lärare förbinder sig att under lektionerna genomföra de åtgärder som valts utifrån de förslag 
som getts av den skolspecifika yrkesövergripande elevvårdsgruppen och/eller lärarmötet och 
som fungerar som exempel för eleverna.

• Obs! Alla elever/klasser i skolan deltar i de valda åtgärderna. 

• Skolan ordnar en föräldrakväll åtminstone för vårdnadshavarna till elever i årskurs 5 och 
8, där man åtminstone går igenom de skolspecifika resultaten av Move! och resultaten av 
skolhälsoundersökningen, samt de åtgärder som skolan har vidtagit för att förbättra elevernas 
fysiska funktionsförmåga och allmänna välbefinnande. Vi presenterar också gärna resultaten för 
hela Åbo och för hela landet.

• Vårdnadshavarna uppmuntras att delta i ett gemensamt talko för att förbättra elevernas fysiska 
funktionsförmåga och allmänna välbefinnande, t.ex. under lektionerna i enlighet med de åtgärder 
som eleverna föreslår.  


