
Anvisningar för genomförande av Move!-mätningarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförandet av mätningarna i skolorna 
 
Gör så här: 
 

• Försäkra er om att skolans e-postadresser och kontaktuppgifter hela tiden är uppdaterade i Utbildningsstyrelsens sy-
stem Studieinfo.fi! 
På Studieinfo.fi har ett adressfält som heter ”Move-kontaktperson” lagts till. I fältet ska fyllas i namnet på den person som ansvarar för 
att mata in resultaten för Move-mätningarna. Personen kan vara den samma som skolans allmänna kontaktperson. Utbildningsstyrel-
sens allmänna meddelanden om Move-systemet skickas både till skolans allmänna adress och Move-kontaktpersonen.  
 

• Mätningarna genomförs årligen i årskurserna 5 och 8 före slutet av september. 

• Kom årligen överens om vilken/vilka lärare som ansvarar för mätningarna (klasslärare, lärare som undervisar i gymnastik, 
gymnastiklärare, klassföreståndare). 

• Fråga gymnastiklärarna om det finns eventuella aktörer utanför skolan som kan hjälpa med genomförandet av mätningen 
(studerande). 

• Försäkra er om att eleverna tillsammans med sin lärare på förhand (lärare som undervisar gymnastik/gymnastiklärare) 
bekantat sig med olika delområden/rörelser som ingår i mätningen. 

• Bekanta er med webbplatsen för Move https://www.edu.fi/move/svenska, där hittas bl.a. Opettajan käsikirja. 

• Före mätningarna ska vårdnadshavarna informeras om Move-mätningarna (du kan använda det bifogade färdiga med-
delandet till vårdnadshavare om du vill). 

• Genomför mätningarna under augusti-september så att ni före slutet av september hinner mata in resultaten i informat-
ionssystemet som upprätthålls av Dimenteq Oy. 

• Anteckna även elevernas personliga resultat på undervisningsgruppens blankett (blir kvar i skolan). 

• Elevens resultatkort skickas hem så att vårdnadshavaren kan ta del av det/fylla i det -> returneras sedan till läraren. (Ni 
kan också göra såhär: Då ni skickar hem elevens resultatkort, kom ihåg att meddela att vårdnadshavarna separat måste 
meddela ifall resultaten inte får överlämnas till skolhälsovårdaren. På detta sätt får hälsovården med större säkerhet re-
sultatkorten i sitt bruk.) 

• Överlämna de elevers resultat som ni fått tillstånd att överlämna till skolhälsovården (omfattande hälsogranskningar). 

• Läraren ger personlig feedback åt eleverna för deras resultat i mätningen. 

• Skolorna får sina skolvisa resultat i oktober-november. 
  
 
Behandlingen av resultaten i skolorna 
 
Gör så här: 
 

https://www.edu.fi/move/svenska


• Utse en grupp som bekantar sig med skolans egna Move!-resultat och presenterar dem för skolans gemensamma elev-
vårdsgrupp. Samtidigt bör även skolhälsovårdens resultat behandlas.  
 

• Den gemensamma elevvårdsgruppen beslutar vilka delområden (2–3 st.) för fysisk funktionsförmåga som skolan särskilt 
satsar på med sina åtgärder under det pågående läsåret och ser till att skolan följer upp och utvärderar hur genomföran-
det av åtgärderna förverkligas. 
 

• På lektionerna görs alla elever delaktiga i planeringen av vilka konkreta åtgärder som vidtas i skolan för att förbättra de 
delområden för fysisk funktionsförmåga som skolan valt att satsa på. (Som stöd på lektionerna t.ex. SKILLIKORTIT (ung. 
SKILLKORT), http://www.skillilataamo.fi/). 
 
=> dagliga åtgärder 
=> veckovisa åtgärder 
=> månatliga åtgärder 

 

• Varje lärare förbinds att genomföra de åtgärder som den gemensamma elevvårdsgruppen föreslagit och/eller de åtgär-
der som under lärarmöte valts ut bland de förslag som eleverna utarbetat under lektionerna (läraren fungerar som ex-
empel för eleverna). 

 

• Obs! Skolans alla elever/klasser deltar i de valda åtgärderna. 
 

• Skolan ordnar en föräldrakväll för åtminstone eleverna i årskurs 5 och 8. Under föräldrakvällen går man igenom resulta-
ten från åtminstone de skolvisa Move!-resultaten och skolhälsovårdens resultat samt åtgärder som skolan vidtagit för att 
förbättra elevernas fysiska funktionsförmåga och allmänna välbefinnande. Man får gärna även presentera resultaten för 
hela Åbo samt de riksomfattande resultaten. 

 

• Vi utmanar vårdnadshavarna att delta i gemensamma talkor för att förbättra elevernas fysiska funktionsförmåga och 
allmänna välbefinnande t.ex. på lektionerna enligt de åtgärder som eleverna föreslagit. 

 

http://www.skillilataamo.fi/

