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SAMMANDRAG 

Wilén, L. 2018. Lärarnas åsikter och förberedelser inför Move!-mätningarna. Jyväskylä 

universitet. Pro gradu -avhandling, 66 s.  

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad lärarna anser om Move!-

mätningarna. Arbetet tar upp hur lärarna förbereder sig själva och eleverna inför mätningarna, 

hurudana lärares åsikter är om innehållet i mätningarna samt hurudana resultat eleverna 

kommer att prestera enligt lärarna. Syftet var även att utifrån denna information få idéer och 

förslag på hur man kunde göra mätningarna bättre.  

I detta arbete användes kvalitativ metod. Jag gjorde temaintervjuer som hade både 

strukturerade och ostrukturerade drag. I undersökningen intervjuades sex lärare som undervisar 

i gymnastik för årskurserna 7–9. Jag valde att fokusera mig på lärare som undervisar de högre 

årskurserna var mätningarna ännu inte var officiella när undersökningen utfördes. Intervjuerna 

gjordes hösten 2017 och Move!-mätningarna blir obligatoriska på årskurs 8 fr.o.m. hösten 2018. 

Lärarna kom från tre olika skolor från två kommuner. På detta sätt fick jag en bredare bild av 

vad lärarna anser om Move!-mätningarna och samtidigt svar på om det finns skillnader i 

lärarnas förberedelser inför mätningarna beroende på i vilken kommun man jobbar. Dessutom 

gjordes intervjuerna på svenska och de intervjuade undervisade alla i svenskspråkiga skolor. 

Även detta var en orsak till att intervjua lärare från andra kommuner, eftersom det inte fanns 

tillräckligt många i en och samma kommun som uppfyllde kriterierna. Som teman för 

intervjuerna använde jag undersökningens olika syften. När intervjuerna var transkriberade 

hade jag 62 sidor text, med fontstorlek 12 och radmellanrum 1,5. Jag tematiserade materialet, 

gjorde en innehållsanalys och till slut klassificerade jag svaren.   

Undersökningen visade att lärarna som deltog i denna avhandling förbereder sig väl 

inför mätningarna och ger information åt eleverna om mätningarna på årskurs 7, samt tränar på 

rörelserna som mäts i Move! Det kom fram att det finns skillnader skolorna emellan i hur långt 

med förberedelserna lärarna är. I vissa skolor har man gjort Move!-mätningarna redan i några 

år och i vissa hade man hösten 2017 ännu inte gjort något. Majoriteten av lärarna som 

intervjuades tyckte att det kunde göras förändringar i Move!:s innehåll. Mest kritik fick 

armpressarna. Lärarna skulle helst ha mätningar var det är svårt att fuska i. De ansåg att 

resultaten kommer att bli missvisande pga. fusk, kamratbedömning, lärarna följer inte en 

gemensam linje, olika omgivningar samt att alla elevers resultat inte skickas vidare för nationell 

analys. Detta leder till att mätningarna kan vara avvikande. Det framkom även att samarbetet 

med skolhälsovårdaren kan vålla problem. Enligt denna forskning kommer genomförandet av 

Move! bli bättre med tiden då lärarna får mera erfarenhet, och om eleverna får öva tillräckligt 

på innehållet som mäts i Move! kommer de att utföra rörelserna mer korrekt. Också rektorn 

borde se till att alla som är inblandade i mätningarna sköter sina uppgifter. På så sätt löper 

samarbetet smidigare.   

 

Nyckelord: Move!, fysisk aktivitet, fysiska tester, läroplanen 2014             



 

 

 

ABSTRACT 

Wilén, L. 2018. Teachers’ opinions and preparations before the Move!-measurements. Faculty 

of Sport and Health Sciences. University of Jyväskylä. Master’s thesis in Sports Pedagogy, 66 

pp. 

The purpose with this thesis was to find out what teachers think of the Move!-

measurements. The study also brings up how teachers prepare themselves and the students 

before the measurements, the teacher’s opinions about the measurements’ content as well as 

how will the students perform in the measurements according to the teachers. The aim was also 

to get out of this information, new ideas and suggestions how to improve the Move!-

measurements.       

This research used a qualitative method. The interviews was based on different themes 

and had both structured and unstructured features. Six teachers participated in the interviews. 

They all teach physical education for 7th to 9th grade. I chose to focus on teachers who only 

teach for these grades because the Move!-measurements weren’t obligatory when the research 

was done. The interviews took place in autumn 2017 and the Move!-measurements will not be 

mandatory for 8th graders until autumn 2018. The teachers came from three different schools 

from two different municipalities. Because of this I got a wider view on what the teachers think 

about the measurements and at the same time answers for the question, are there any disparities 

in the preparations towards the measurements due to in which municipality you work for. The 

interviews was made in Swedish as well as the thesis which focused on teachers who teach in 

Swedish speaking schools. This was also a reason to interview teachers from other 

municipalities to get teachers who fulfilled the criteria. I put the research’s different purposes 

as themes for the interviews. I categorized the data in different themes, did a material – content 

analysis and classified the answers.                         

The research showed that the interviewed teachers prepare themselves well before the 

measurements, they are giving information about the measurements to the students on 7th grade 

and also practice the moves that Move! contains. According to this research there are 

differences in the preparations towards the measurements between schools. In some schools 

they have been doing the Move!-measurements for some years and in other schools they hadn’t 

done anything specific as of autumn 2017. The majority of the teachers who I interviewed felt 

there should be changes made in the content of Move! The pushups got a lot of criticism. The 

teachers felt that the content should contain moves that are hard to cheat. They thought that the 

results are going to be misleading because of cheating, having a classmate doing the judgement, 

the teachers aren’t following the same line, different surroundings and that all students results 

aren’t send forward to national analysis. This means that there are going to be differences in the 

measurements because of the reasons mentioned above. The research also showed that the 

cooperation between the teachers and the school nurse is not working. According to this 

research, the teachers will get more experience due time and therefor will the measurements 

proceed better. And if the students get to practice on the moves, they will perform them more 

correctly. The principle should give strict instructions to everybody who is involved in Move!, 

so that the cooperation runs better.   

Key words: Move!, physical activity, physical tests, curriculum 2014  
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1 INLEDNING 

Undervisnings- och kulturministeriet och utbildningsstyrelsen gav 2010 idrottsvetenskapliga 

fakulteten vid Jyväskylä universitet som uppgift att planera och framställa en rikstäckande 

mätning som mäter den fysiska förmågan hos barn i grundskolan. Mätningarna har som mål att 

stöda skolhälsovården och speciellt stöda breda hälsogranskningar hos elever i åk. 5 och åk. 8. 

Mätningarnas syfte är även att hjälpa, i första hand eleven och dennes familj, att inse hur fysiska 

färdigheter är kopplade till elevens hälsa, det dagliga välmående och att orka med skolgången. 

(Jaakkola, Sääkslahti, Liukkonen & Iivonen 2012, 2.)  

Enligt vetenskapliga studier är stillasittande den fjärde största orsaken till förtidig död 

(Faskunger & Nylund 2014, 11). Finländska barn och unga i åldern 11–15 år sitter i medeltal 6 

h 59 minuter per dag. Enligt forskning ökar stillasittande ju äldre man blir, t.ex. sitter en elva 

åring 5 h 58 minuter per vardag medan en 15 åring är stillasittande hela 7 h 58 minuter. (Kokko 

& Mehtälä 2016, 13.) Tack vare oroväckande statistik fick Move!-mätningarna sin början. 

Mätningarna utvecklades 2010–2012 och i arbetet deltog inte bara Jyväskylä universitet utan 

även social- och hälsoministeriet, OAJ (opetusalan ammattijärjestö) och institutet för hälsa och 

välfärd. (Huhtiniemi 2017, 368.)   

 

Intresset för att mäta den fysiska konditionen ökade under 1960-talet i Finland. För att kunna 

mäta den fysiska konditionen delades den in i explosiv-, dynamisk- statisk- och kroppsstyrka, 

smidighet, rörlighet och dynamisk rörlighet, balans, koordination samt andnings- och 

blodomloppets uthållighet. På 1970-talet hade konditionstesten i skolan en mera motorisk 

bakgrund medan man på 1980-talet började utveckla testerna mot ett mera hälsofrämjande mål 

(Mikkelsson 2007, 15–16). Till de vanligaste fysiska testen, även vad gäller internationellt, hör 

armhävningar, längdhopp utan fart, situps, skyttellöpning och andra löpsträckor, armpress, samt 

böjning av kroppen framåt. Även i Finland hör de här till de vanligaste, förutom att 

skyttellöpning och armpress inte används lika ofta i Finland som runt om i världen. I Finland 

är de vanligaste situps, armhävning, hopp utan fart och 50-100 m löpning. (Nupponen 1997, 

31.) 
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I Move! mäter man elevens fysiska egenskaper och lägger fokus på snabbhet, styrka, uthållighet 

och rörlighet samt motoriska grundfärdigheter dvs. balans och rörlighets- och 

redskapshantering. Mätningarna innehåller sex olika delmoment var man mäter de ovannämnda 

fysiska egenskaper. Delmomenten är 20 meter skyttellöpning, fem steg utan ansats, kast och 

lyra, höjning av överkroppen, armpress samt kroppens rörlighet som består av huksittande, 

sträckning av ryggen i sittande ställning och höger och vänster axels rörlighet. (Huhtiniemi 

2017, 368–373.)  

 

Resultaten som eleven presterar i Move! får inte påverka elevens vitsord i gymnastik (OPS 

2014, 309, 504–505). Enligt Huhtiniemi (2017, 380) som hänvisat till Puoskari, Palomäki & 

Hirvensalo (2012) låter en del lärare elevens prestationer i olika fysiska tester påverka vitsordet 

i gymnastik medan andra lärare igen inte sätter någon större vikt i bedömningen enligt hurudana 

resultat eleven uppnått i fysiska tester. Nämnas bör att även resultat i andra fysiska inte heller 

får påverka vitsordet i gymnastik.   

 

Move!-mätningarna skall utföras under augusti-september månad. Det är meningen att två 

lektioner, 2 x 90 minuter, ska räcka till föra att utföra mätningarna. Här väljer dock läraren själv 

hur hen vill jobba. För att man ska hinna med allt under två lektioner kan läraren använda sig 

av kamratbedömning, alltså att eleverna jobbar i par var den ena utför och den andra bokför 

resultatet. Om läraren vill kan hen t.ex. utföra delar av mätningarna under flera lektioner. När 

mätningarna är gjorda skickas elevens resultat hem till vårdnadshavarna som sedan får välja 

ifall de vill att deras barns resultat skickas vidare till skolhälsovårdaren när det blir dags för 

hälsokontroll. (Huhtiniemi 2017, 368–381.)  

 

Syftet med detta arbete var att ta reda på hur lärarna upplever Move!-mätningarna. Hur de 

förbereder sig själva och eleverna inför mätningarna, vad lärarna tycker om innehållet och hela 

processen från början till slut samt hurudana resultat lärarna tror att eleverna kommer att 

prestera. Utifrån denna information ville jag även få idéer och tips av lärarna hur man kunde 

göra mätningarna bättre. Lägg märke till att lärarna jag intervjuade ofta pratar om ”Move!-

testet” och inte Move!-mätningar. Detta mest på grund av att de flesta av lärarna som deltog i 

undersökningen hade många års erfarenhet och är relativt vana med att använda ordet test. De 

var väl medvetna om att det heter mätningar men använde sig ändå oftast av test när de nämner 
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saken.  I arbetet nämns Move!-mätningarna rätt så mycket. För att göra texten mera lättläst 

använde jag mig av två olika förkortningar. Jag använder ordet ”mätning” eller så bara ”Move!” 

när jag pratar om Move!-mätningarna.   

 

Själv blev jag intresserad av Move! pga. att det är fråga om rätt så nya saker. Det är nytt inom 

skolvärlden och har inte forskats i så mycket. Jag tänkte också att jag själv kommer att ha nytta 

av detta arbete eftersom även jag har mätningarna framför mig. På det här sättet förbereder jag 

mig själv och förhoppningsvis får även andra lärare någonting ut av detta.  Jag har dessutom en 

kollega som frågade mig för ett antal år sedan varför flickorna måste ha knäna i marken då de 

utför armpressar medan pojkarna inte har. Då tänkte jag genast att detta är något jag måste ta 

reda på. 

Många saker med Move! är bekanta från tidigare, både för mig och andra som jobbat som 

gymnastiklärare, men mätningarna medför också många nya saker. Med denna forskning ville 

jag få en inblick i vad lärarna så här långt tycker om mätningarna. Vad fungerar bra och vad 

mindre bra och finns det något som lärarna själva skulle villa ändra på gällande genomförandet 

av mätningarna. 
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2 FYSISK AKTIVITET HOS BARN  

Människans kropp mår bra av att bli utsatt för fysisk aktivitet. Daglig fysisk aktivitet förstärker 

t.ex. benbyggnaden, speciellt hos barn. (Miettinen 2000, 49.) Det är viktigt att man är aktiv 

under hela livet och speciellt under barn- och ungdomen. Studier har visat att om man är fysiskt 

aktiv som barn så är chansen större att man är aktiv som vuxen (Ahonen et al. 2008); 

(Nupponen, Penttinen, Pehkonen, Kalari & Palosaari 2010, 16). Studier visar att aktiva barn 

och ungdomar löper mindre risk att insjukna i t.ex. andnings- och blodcirkulationssjukdomar 

(Mikkelsson 2007, 11).  

 

När man blir äldre blir man också mera passiv, i synnerhet när det gäller tung fysisk aktivitet. 

Om ett barn får pröva på många olika grenar och därmed lär sig baserna/grunderna i dessa, så 

har barnet lättare och upplever det trevligare att utföra idrott överlag. Om basfärdigheterna i 

dessa grenar är mångsidiga så ökar också chansen att barnet utövar någon av dessa grenar även 

som vuxen. (Ahonen et al. 2008.) Det är också viktigt att som barn automatisera rörelser rätt. 

Om en rörelse lärs in med fel teknik kan det ta lång tid att korrigera felet vilket bromsar ner den 

fysiska utvecklingen. (Miettinen 1999, 13.) 

 

Dagens barn och ungdomar rör på sig alldeles för lite. Det finns fall där människor har varit 

tvungna att pensionera sig redan vid 40 års ålder pga. ledbesvär. I Finland håller man på att få 

en hel generation som är i sämre skick än deras föräldrar. Detta innebär inte enbart ett 

folkhälsoproblem, utan även arbetsförmågan är i fara. (Gestrin 2009.) Dagens samhälle är 

dessutom rätt så stilla sittande. Finländska barn och unga i åldern 11–15 år sitter i medeltal 6 h 

59 minuter per dag. Enligt forskning ökar stillasittande ju äldre man blir. T.ex. sitter en elva 

åring 5 h 58 minuter på en vardag medan en 15 åring är stillasittande hela 7 h 58 minuter. 

(Kokko, Mehtälä, Villberg, Ng & Hämylä 2016, 13.)  

 

Den bästa motionsformen för barn är olika lekar och spel som kan utföras till exempel på gården 

med kompisarna. Motionen är som effektivast när den kommer från barnet själv. Alltså när 

barnet själv får hitta på olika lekar och själva aktiviteten har sin grund i att barnet tar initiativ 

och aktiverar sig själv. Till detta krävs ofta rätta omständigheter t.ex. omgivningen omkring 
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barnet så som vänner och trygghet. (Pietilä 2000, hänvisad i Rintala, Ahonen, Cantell & 

Nissinen 2005, 218.)  

 

Förr fäste man mera uppmärksamhet på att bedöma ungas utveckling på kondition och fysiska 

färdigheter, medan det nuförtiden finns ett större intresse i hur den fysiska aktiviteten som ung 

kan kopplas till hälsan som vuxen. Även om forskningar visar att fysiskt aktiva barn och unga 

också har en bättre hälsa som vuxna, bör det minnas att för mycket idrottande som ung kan leda 

till knäbesvär som vuxen, och dessutom de som utövar tävlingsidrott löper större risk att få 

idrottsskador. (Mikkelsson 2007, 11.) Fysiska färdigheter är till del genetiska men också delvis 

tränade- och inlärda egenskaper. När fysisk aktivitet utövas kan den vara medveten men också 

omedveten. (Nupponen 1997, 30.) Fysisk aktivitet är ett inlärningsverktyg. Varje barn utvecklas 

i egen takt när det gäller inlärning av nya rörelser. Detta är något som varje förälder och lärare 

bör komma ihåg. (Autio & Kaski 2005, 41.) 

2.1 Rekommenderad mängd fysisk aktivitet  

Enligt ny forskning ska barn vara aktiva tre timmar varje dag. Av dessa tre timmar bör en timme 

vara mera fysiskt ansträngande som t.ex. natalekar och klättring, medan de två andra timmarna 

ska innehålla mera lätt motion som t.ex. att gå eller cykla. (Tammelin 2017, 54.) Alla i 7–18 

års ålder borde röra på sig på ett mångsidigt sätt åtminstone 1–2 timmar per dag (Ahonen et al. 

2008). Den fysiska aktiviteten ska bestå av mångsidig och sporrande idrott. (Seppänen, Aalto 

& Tapio 2010, 44.) För vuxna igen, alltså 18 år och äldre, räcker det med en halv timme rask 

motion dagligen (Tammelin 2017, 64). Aktivitetens innehåll är beroende av individens ålder. 

Aktiviteten skall m.a.o. innehålla övningar som passar och som ska tränas just i den åldern. 

(Ahonen et al. 2008.) En av innehållets viktigaste uppgifter är att ge barnen en bred motorisk 

bas (Raustorp 2004, 75).  Personer i 7–18 års ålder ska under en dag spendera högst två timmar 

framför tv:n eller datorn och dessutom försöka undvika att sitta stilla två timmar i sträck 

(Ahonen et al. 2008).  
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BILD 1. Den rekommenderade dagliga mängden fysisk aktivitet för elever i olika åldrar Källa: 

Rekommendation om fysisk aktivitet för skolelever i ålderns 7–18 år. Undervisningsministeriet 

och Ung i Finland rf 2008. 

2.2 Förändringar i mängden fysisk aktivitet 

Vardagsmotionen har minskat och barnen har blivit mer stillasittande. Deras kondition har blivit 

sämre och det har blivit allt vanligare med överviktiga barn. (Ahonen et al. 2008.) En av 

orsakerna varför barn hade förr en bättre grundkondition är den långa skolvägen. På hösten och 

våren promenerade eller cyklade eleverna till och från skolan och om vintrarna skidade man för 

att ta sig mellan hemmet och skolan. (Wuolio & Jääskeläinen 1993, 114.)  

 

Det bör dock påpekas att det gjorts mycket arbete under senaste åren för att motarbeta barns 

och ungas passivitet, speciellt inom skolvärlden. Redan 2010 påbörjades ett pilot projekt vid 

namn ”skolan i rörelse”, vars uppgift var och fortfarande är att aktivera skolbarnen under 

skoldagen. Idén med skolan i rörelse är alltså att få eleverna upp från stolarna och även utföra 

undervisningen i andra omgivningar än i det normala klassrummet. Det ingår också att göra 

hela skolmiljön mera attraktiv för att utöva fysisk aktivitet, speciellt under rasterna. (Tammelin, 

Laine & Turpeinen 2013, 7.) 

 

Medan man satsat på att förbättra skolmiljön och hela inlärningsmiljön, har man inte satt lika 

mycket fokus på skolvägen som barnen rör sig på dagligen så gott som året runt. Det finns 
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många faktorer som påverkar hur barnen tar sig till och från skolan, t.ex. avståndet till skolan 

från hemmet, barnets och föräldrarnas egenskaper samt omgivningen och hur mycket 

kommunen satsar på den. Hit hör bl.a. trafiksäkerhet. Om vägen till skolan är farlig minskar 

också antalet elever som tar sig dit på egen hand. Föräldrar är nuförtiden också oroliga för att 

barnen utsätts för kriminalitet eller mobbning under skol-färden och därför väljer de att skjutsa 

barnen till skolan. Nämnas kan även att under senaste åren har många mindre byskolor lagts 

ner vilket lett till att vägen till och från skolan blivit för lång för att ta sig dit på egen hand. 

(Turpeinen, Lakanen, Hakonen, Havas & Tammelin, 2013.)      

 

Motions tester i de finländska skolorna och armen visar att de ungas fysiska kondition har 

försämrats under de senaste årtionden. Under de senaste 30 åren har antalet finländska 

ungdomar med övervikt tredubblas och nu anses 11–25  % av 7–18 åringar överviktiga eller 

feta. (Tammelin 2008, 15.)     

 

Enligt den senaste forskningen gjord i Finland angående motionsvanorna för barn i åldern 9-, 

11-, 13- och 15 år, uppnår 41 % av 9 åringarna den rekommenderade motionsmängden. 

Undersökningen visade att barnen blir allt mindre aktiva ju äldre de är. Av 11 åringarna 

uppnådde 39 %, av 13 åringarna 26 % och av 15 åringarna endast 17 % den rekommenderade 

motionsmängden. Positivt var att resultaten var bättre jämfört med år 2014. Det kunde även 

konstateras att i yngre ålder finns det inte märkbara skillnader mellan könen gällande 

motionsvanor, men i äldre ålder är pojkarna mera aktiva än flickorna. I undersökningen deltog 

285 finskspråkiga- och 45 svenskspråkiga skolor. (Kokko et al. 2016, 11.)  

 

Samhället är en av orsakerna varför barn nuförtiden är alltmera stillasittande, speciellt i skolan. 

Här borde många attityder ändras för att främja den motoriska utvecklingen hos barn. I dagens 

samhälle är gruppstorlekarna i många skolor och daghem alltför stora vilket lett till att det finns 

daghem som förbjuder barnen att springa inomhus för att det upplevs kaotiskt. Föräldrar igen, 

upplever att barnen inte ska behöva bära ryggsäck vid t.ex. utflykter för de anser att det är för 

ansträngande för barnen. (Myhr 2015, 14.) 

 

Det här leder bl.a. till att barnen blir alltmer passiva. Vi har friska barn som inte får utveckla 

sin motorik, alltså fattas stimulansen de får via uppgifter som lär dem nya saker. Det finns 
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föräldrar som klagat när barn i dagis och skolan hjälpt till med att flytta på t.ex. möbler. De 

anser att det inte hör till barnets uppgifter. Däremot är vardagliga aktiviteter och uppgifter som 

just de här, sådana som stärker barnets muskelstyrka, som i sin tur ofta är en förutsättning för 

koordinations- och balansförmågan. Minskad muskelstyrka påverkar motoriken på alla 

områden. (Myhr 2015, 15.) 

 

Enligt gymnastiklärare i Sverige har det skett en drastisk försämring under de senaste 10 åren 

gällande elevernas uthållighet och fysiska förmåga. Var man förr gjorde en s.k. motorisk 

screening på första klassister har man i dagens läge låtit det utebli pga. att det är få som klarar 

testen. Det finns också fall var gymnastiklärare berättat att elever inte orkar promenera 800 m 

på rak mark och att attityden hos eleverna har ändrats. Det finns flera barn som anser att det är 

onaturligt att bli andfådd och svettas under gymnastiklektionen. Lärare berättar även att 

skolutflykterna har förändrats för att eleverna inte klarar av de fysiska krav en skolutflykt 

ställer. Det går helt enkelt inte mera att göra likadana utflykter som man gjorde för 10 år sedan. 

(Myhr 2015, 15.)                

 

Det är allmänt bland barn och unga att utöva fysisk aktivitet. 1990 deltog en tredje del av de 

finländska pojkarna som inte uppnått puberteten och en fjärdedel av flickorna i en 

idrottsförening eller idrottsorganisation. (Suoranta & Eskola 1995, 3.) Av dagens barn sysslar 

hela 92 % med idrott, men tyvärr inte tillräckligt mycket. Populariteten för att springa har ökat 

medan intresset för skidning, simning, cykling och friidrott har minskat. (Lammassaari 2010, 

2.)  

 

Av sjundeklassisterna orkar 15–20 % inte springa ett varv runt idrottsbanan (400m) utan att 

stanna, säger Kennet Karlsson. Karlsson har varit gymnastiklärare i 30 år och han menar att 

man borde ha tagit tag i problemet redan för 10–20 år sedan. Eleverna är överviktiga och deras 

muskler är så svaga att de inte orkar bära deras kroppar. (Gestrtin 2009.)   

 

Jämfört med tidigare är barn och ungdomar passivare än någonsin. Förr fanns det inga datorer, 

spelkonsoler, television eller mobiltelefoner. Ville man umgås så gick eller cyklade man till 

kompisen, medan man idag umgås över Internet. Barnen lekte i parken medan de idag gör det 

framför en spelkonsol. (Ahonen et al. 2008.) Enligt forskning sitter barn i åldern 11–15 år i 



 

9 

 

medeltal 6 timmar och 59 minuter på vardagarna och under veckoslutet minskar sittandet till 5 

timmar 47 minuter. Endast 5 % av barnen i ålder 9–15 år uppnår rekommendationerna för 

skärmtid, dvs. de spenderar två timmar eller färre framför rutan. Största delen av föräldrarna 

vill att deras barn ska spendera mindre tid framför skärmen men tillika är det få föräldrar som 

ställer sina barn strikta regler gällande skärmtiden. Teknologin behöver dock inte alltid vara en 

negativ sak. Till dagens smarttelefoner kan man ladda ner olika motionsprogram som kanske 

lyckas med att aktivera samhället. (Kokko et al. 2016, 13–14.)   

 

Även om statistiken ser dyster ut, så finns det ändå uppmuntrande exempel på hur man kan få 

barnen att aktivera sig. I Molpe, en lågstadieskola i Korsnäs, Österbotten, har man börjat med 

en liten promenad innan första lektionen kör igång. Skolans rektor, Jan-Henrik Häggdahl, har 

förlängt matrasten och skaffat ett par cyklar till skolan så att eleverna har möjlighet att aktivera 

sig under rasterna. Häggdahl menar att man redan nu kan se ett positivt resultat, eleverna är 

piggare, kan koncentrera sig bättre under lektionerna och deras aptit har blivit bättre. (Gestrin 

2009.) 

 

Enligt forskning gjord 2001, har både pojkars och flickors uthållighet i åldern 13–18 år 

försämrats. Forskningen utfördes i Finland var man ville jämföra de båda könens uthållighet 

med resultat från 1976. Både gångerna, dvs. 1976 och 2001, fick målgrupperna löpa en sträcka 

på tid. Pojkarna löpte 2000 m och flickorna 1500 m. År 2001 hade medeltalet för pojkarna 

försämrats med 56 sekunder vilket är lika med 10 %, medan flickornas medeltal försämrats med 

29 sekunder vilket betyder en försämring med 6 % jämfört med 1976. (Huotari, Nupponen, 

Laakso & Kujala 2001.)   

 

I samma forskning kollade man även ungdomarnas BMI, dvs. bodymassindex. Även här hade 

resultaten försämrats. Pojkarnas BMI 2001 var i medeltal 4 % högre och flickornas 3 % högre 

jämfört med 1976. Nämnas kan även att pojkarnas längd hade stigit med 0,5 % vilket påverkar 

BMI resultatet. (Huotari et al. 2001.) 
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2.3 Fysisk aktivitet i skolan 

Det är bevisat att elever har lättare att koncentrera sig i skolan efter att ha haft gymnastik 

lektionen innan. Man har konstaterat att det är lugnare i klassen och eleverna är inte lika 

rastlösa. (Seppänen et al. 2010, 47.) Det har också bevisats, i en forskning gjord i USA var 

nästan en miljon skolbarn deltog, att fysisk aktivitet och framgång i skolan går hand i hand 

(Vuori 2003, 32). 

Läroplanen har en central roll i skolans handling. Den fungerar som ett dokument var man 

uttrycker skolstadiets eller skolans mål samt läroämnens och elevbedömningens principer. 

Läroplanen skall fungera som ett pedagogiskt verktyg som stöder både läraren och eleven. 

Den är som en ram som har gränser man bör hållas inom. Den är alltså flexibel och läraren har 

rätt så många olika möjligheter att tolka och använda sig av planen, så länge man hålls inom 

ramarna. (Heikinaro–Johansson & Hirvensalo 2007, 95.) 

 

Läroplanen bör vara en process som hela tiden utvecklas. Vid planeringen bör man ta i 

beaktande: mål, innehåll, förverkligande av undervisning, bedömning och inlärningsmiljö. 

Vid planeringen av gymnastik, är det bra om eleven får delta i planeringen. Läraren och 

eleven kan tillsammans sätta upp mål som eleven vill uppnå. (Numminen & Laakso 2001, 

40.) Även om Move!-mätningarna inte påverkar vitsordet i gymnastik (OPS 2014, 309, 504–

505), kunde man kanske ändå använda det som en del av målen som eleven ställer sig. Det går 

lätt att analysera och efter att ha utfört mätningen på årskurs 5 kunde eleven sätta upp mål 

gällande utförande av mätningen på årskurs 8. Efter det kan läraren tillsammans med eleven 

utvärdera ifall det skett någon förändring mot det bättre eller sämre. 

 

I början av 1990-talet började man med de nya läroplanerna att minska antalet 

gymnastiktimmar i skolan. Under åren 2000–2007 sjönk undervisningen i gymnastik i 

medeltal med 17 procent. Detta ledde till att eleverna hade 90 minuter gymnastik i veckan. 

Här bör även påpekas att i genomsnitt är en elev aktiv endast 20–30 procent av lektionen. 

(Seppänen et al. 2010, 47.) Även om eleverna vore aktiva 100 % av lektionen räcker ändå inte 

90 minuter i veckan till för att utveckla motoriska färdigheter eller förbättra konditionen. 

Denna tid räcker inte ens till att upprätthålla dessa. (Kalaja & Kalaja 2007, 235.)   
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Enligt forskning, gjord i USA av NASP (National Association for Sport and Physical 

Education) skall man i årskurserna 1 – 6 ha 150 minuter gymnastik i veckan och i årskurserna 

7–9 samt gymnasiet ha 225 minuter gymnastik i veckan. Orsaken till att antalet timmar ökar 

från lågstadiet till högstadiet är att barnen och ungdomarna blir passivare när de uppnår den 

åldern. En till orsak varför man borde öka antalet gymnastiktimmar är att det hör till ett av de 

populäraste ämnena, också bland elever som är passiva på fritiden. (Seppänen et al. 2010, 47.) 

Skolgymnastikens största syfte är att påverka elevens välbefinnande med att stöda hens fysiska, 

psykiska och sociala funktionsförmåga samt att ge positiv inställning av sin egen kropp 

(Opetushallitus 2014, 433). En annan central sak med gymnastiken ska vara att hitta glädjen att 

röra på sig och höja motivationen för idrott, samt att utveckla barnens samarbetsförmåga. 

Tävling och teman var man hela tiden jämför sina prestationer, kan orsaka känslan av 

misslyckande. Detta drar ner på motivationen och kan dessutom påverka självkänslan negativt. 

(Laasonen et al. 2005, 216.) 
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3 TIDIGARE KONDITIONS- OCH MUSKELTEST I SKOLAN 

Att mäta elevens prestationer genom olika fysiska tester har varit en del av skolgymnastiken 

redan en längre tid. För att effektivera och höja gymnastikundervisningens status för flickor 

bestämdes 1946 att läraren före höstterminens slut ska bokföra: 1) medeltalet i 60m samt 100m 

löpning, 2) medeltalet i kast av boboll och 3) de tre bästa flickornas resultat från dessa tre test. 

(Wuolio & Jääskeläinen 1993, 114.) År 1969 utvecklade man pojkarnas motions test. Syftet var 

att få mera information om skolelevernas fysiska färdigheter och deras utveckling (Nupponen, 

Soini & Telama 1999, 3). I Finland har det gjorts under åren 1976 och 2001 ett omfattande 

forskningsarbete gällande mätning av elevernas kondition. Utifrån detta forskningsarbete har 

man kunnat jämföra skillnader i elevernas kondition (Nupponen et al. 2010, 21). Påpekas bör 

även att 1976 var grundskolans mål i gymnastik att eleven hade en bra fysisk kondition och 

sedan dess har perspektivet på hur vi ser på skolgymnastikens mål förändrats (Mikkelsson 2007, 

12). 

Intresset för att mäta den fysiska konditionen ökade under 1960-talet både i Finland och runt 

om i världen. För att kunna mäta den fysiska konditionen delades den in i explosiv-, dynamisk- 

statisk- och kroppsstyrka, smidighet, rörlighet och dynamisk rörlighet, balans, koordination 

samt andnings- och blodomloppets uthållighet. På 1970-talet hade konditionstesten i skolan en 

mera motorisk bakgrund medan man på 1980-talet började utveckla testerna mot ett mera 

hälsofrämjande mål. (Mikkelsson 2007, 15–16.)   

Globalt sett gjordes den mest betydande mätningen av fysisk kondition i samband med de 

olympiska spelen i Tokyo 1964.  Internationella Standardkommittén för fysiska tester 

(ICSPET) framförde resultaten de fått och gav rekommendationer för hur man ska normalisera 

metoderna för att mäta fysisk kondition. (Mikkelsson 2007, 16.) Under 1980-talet påbörjades i 

Europa ett brett arbete var målet var att skapa ett mångsidigt konditionstest. Utifrån detta föddes 

EUROFIT (1988). Det tog dock en tid innan EUROFIT nådde Finland. (Keskinen 2007, 198.)      

Att mäta elevers kondition är en del av innehållet i idrottsuppfostran där man följer med elevens 

utveckling, hittar övningar med en passlig nivå, motiverar eleven samt uppskattar elevens 
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inlärning. Tester har använts för att bedöma inlärningsresultat och för att motivera eleven. I 

framtiden diskuteras säkert närmare hurudan fysisk kondition skolelever bör ha, så att den 

fysiska aktivitet de får i skolan lägger grunden för deras välmående som vuxen. (Mikkelsson 

2007, 13.)  

År 1976 deltog 1356 finska skolelever i åldern 12–17 år i en undersökning där syftet var att ta 

reda på om det går att förutse hälsan i vuxenlivet med hjälp av skolans konditionstester. Dessa 

elever utförde skolans konditions-/muskeltest och resultaten sparades. År 2001 svarade dessa 

personer på enkäten ”Secular trends in aerobic fitness performance in 13–18-year-old 

adolescens from 1971 to 2001.” gällande hälsotillståndet. Vid besvarandet gjordes inga tester 

utan samplet fyllde i frågorna enligt hur de själva upplevde sin hälsa. De som var snabba i 

skolåldern löpte tre gånger mindre risk att insjukna i blodtryckssjukdomar som vuxen jämfört 

med de som var långsamma. De män som var smidiga i skolåldern hade mindre risk med att få 

symptom på styv nacke som vuxen. Utifrån denna undersökning kan man bedöma vilka och 

hurudana fysiska tester det lönar sig att satsa och fokusera på i skolgymnastiken för elever som 

är i åldern 12–17 år för att kunna förutspå deras hälsotillstånd som vuxna. (Mikkelsson 2007, 

3–13.) 

Man kan dela in människans fysiska färdigheter i motions- och konditionsfärdigheter och 

kroppskontroll. De centrala områdena i konditionsfärdigheter är uthållighet, snabbhet, styrka 

samt smidighet. Uthållighet kan man sedan ännu dela in i aerobisk-, an aerobisk- och 

snabbhetsuthållighet. Snabbhet kan man dessutom dela in i maximal snabbhet, accelerering och 

reaktionsförmåga. Styrkan går även att mätas och tränas som uthållighets-, maximal eller 

explosiv. Till kroppskontroll hör delområden som balans, precision i timing och riktning och 

även förändringar i snabbhet och styrka. (Nupponen et al. 1999, 9.) Muskelstyrkan går lättast 

att mäta simpla men effektiva muskelkonditionstester. Hit hör armpress, höjning av 

överkroppen dvs. magmusklerna, rygg och benpress. Alla dessa utförs med egen kroppsvikt var 

man ska utföra så många repetitioner som möjligt under 30 sekunder. (Kantaneva 2010, 63.)        

I skolförhållanden kan man mäta funktionsförmåga med hjälp av rörelseuppgifter. En enskild 

rörelseuppgift mäter nästan alltid mera än en färdighet och enskilda färdigheter kan alltid mätas 



 

14 

 

på flera olika sätt. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att det är omöjligt att göra mätningar 

som täcker precis hela området. Det går dock att mäta färdigheter med rätt så noggrann 

marginal. Hit kan man räkna: skyttellöpning, situps, pip-test, hopp från sida till sida, längdhopp 

utan fart, fem steg utan fart, framåtböjning sittandes, dribbling i en åtta, stå på ett ben, lyfta 

hantlar och precision i kast. (Nupponen et al. 1999, 10.) 

Oftast är mätningar och tester inom idrotten och gymnastiken i skolan gjorda för elever som är 

elva år eller äldre (Nupponen et al. 1999, 13–14 ). Enligt experter passar de här fysiska testerna 

för personer i åldern 6–32 år (Nupponen, Telama & Töyli 1977, 9). Det finns inga bra argument 

varför man skulle mäta konditionen hos barn som är tio år eller yngre. Däremot passar 

mätinstrument och tester som mäter rörelseförmågan bra för elever som är yngre än elva. Detta 

kan man bra mäta hos elever fr.o.m. årskurs fem eftersom de här mätningarna inte upplevs 

skrämmande eller konstiga. Det är även bra om mätningarna görs regelbundet och alltid samma 

tid på året, helst i september-oktober och mars-april. Man ska också komma ihåg att mätningar 

är onödiga ifall man inte använder och utnyttjar resultaten. (Nupponen et al. 1999, 13–14.)   

Till de vanligaste fysiska testen, även vad gäller internationellt, hör armhävningar, längdhopp 

utan fart, situps, skyttellöpning och andra löpsträckor, armpress, samt böjning av kroppen 

framåt. Även i Finland hör de här till de vanligaste, förutom att skyttellöpning och armpress 

inte används lika ofta i Finland som runt om i världen. I Finland är de vanligaste situps, 

armhävning, hopp utan fart och 50–100 m löpning. (Nupponen 1997, 31.) De tester som tidigare 

använts inom skolvärlden har varit standardiserade. Därför finns det ett behov att utveckla tester 

som systematiskt utförs och ger stöd till barn som behöver, speciellt till barn som har 

diagnostiserats med problem innan skolålder. (Ahonen et al. 2005, 203.) 53 procent av flickorna 

och 39 procent av pojkarna på årskurs 9 tycker inte om kondition- och muskelstest. 22 procent 

av eleverna på åk. 9 anser att mätningar som mäter konditionen är onödiga. (Palomäki & 

Heikinaro-Johansson 2011.)       



 

15 

 

3.1 Cooper 

Cooper testet går ut på att springa så långt som man hinner på 12 minuter (Larsen & Mattson 

2013, 238). För de flesta skolelever och personer som avlagt armén är detta test bekant. Testet, 

som den amerikanska fysiologen Kenneth Cooper hittat på, testar på ett snabbt och enkelt sätt 

individens uthållighet. För många är testet en viktig sak, eftersom många yrken och t.ex. arméns 

specialstyrkor, kräver en god uthållighet och då bör dessa personer i fråga göra bra ifrån sig i 

testet. (Anttila, Hänninen, Kotiranta, Lehtinen & Paunonen 2013, 11.) Testet passar bra för 

större gruppen som man vill testa på ett snabbt och effektivt sätt. Testet, precis som andra tester, 

kan vara missvisande eftersom det kräver löparens maximala syreupptagningsförmåga. Om 

löparen inte ger allt ger heller inte testet det till 100 % rätta svaret. (Larsen & Mattson 2013, 

238–239.) 

3.2 Eurofit 

Eurofit-testet grundades på 1980 -talet och det utvecklades två varianter av testet, en version 

för barn och en version för vuxna. Målet med mätningarna är att vägleda barnen mot 

regelbundna motionsvanor. Syftet är inte att få fram talanger och inte heller betona tävling. 

Projektets huvudprincip var att få en allmänt godkännbar mätning till skolorna i Europa för att 

hjälpa lärarna att bedöma elevens fysiska funktion. Testen var och är en idag ämnade till barn 

och ungdomar under 18 år. Eurofit-testet är simpelt, billigt och lätt att utföra som en del av 

gymnastikprogrammet i skolan. (Keskinen 2007, 195.) 

Testet innehåller nio olika delar. I dessa delmoment mäter man balans, snabbhet, rörlighet, 

styrka, spänst samt muskeluthållighet (Keskinen 2007, 195). Balansen mäts med flamingotest. 

Här ska eleven stå i 60 sekunder på ett ben på en träbit som är 50 cm lång, 3 cm bred och 4 cm 

från golvet. Eleven håller i ena benet och varje gång hen tappar greppet om benet eller rör vid 

golvet stannar klockan. Tiden nollas inte, utan man räknar resultatet utifrån hur många gånger 

eleven tappat balansen. Om eleven tappar balansen 15 gånger under första halvminuten avbryts 

testet. (Ahtiainen 2007, 188.)    
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Till Eurofit-testet hör även andra delmoment, som t.ex. handens gripkraft, längdhopp utan fart, 

beröring av tallrikar och att hänga i stång (Keskinen 2007, 195).  Den sistnämnda går ut på att 

eleven tar tag i stången och ska sedan hänga där så länge hen orkar. Man får inte vila med hakan 

på stången och när ögonen går under stången tar testet slut. (Ahtiainen & Häkkinen 2007, 172.) 

Det är alltså frågan om en statisk variant av armhävningar.  

I längdhopp utan fart ska man hoppa jämfota från stället så långt man bara kan. För godkänd 

prestation krävs även att man landar jämfota. (Kyröläinen 2007, 149.) I beröring av tallrikar ska 

man med sin starkare hand beröra två ”tallrikar” turvis 25 gånger så snabbt som möjligt. 

Tallrikarnas diameter ska vara 20 cm och deras mittpunkt 80 cm från varandra (Mero 2007, 

168). Testet innehåller även situps, böjning framåt och skyttellöpning (Keskinen 2007, 195).            
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4 MOVE!-MÄTNINGARNA 

Undervisnings- och kulturministeriet och utbildningsstyrelsen gav idrottsvetenskapliga 

fakulteten vid Jyväskylä universitet som uppgift att planera och framställa en rikstäckande 

mätning som mäter den fysiska förmågan hos barn i grundskolan. Mätningarna har som mål att 

stöda skolhälsovården och speciellt breda hälsogranskningar hos elever i åk. 5 och åk. 8. 

Mätningarnas syfte är även att hjälpa, i första hand eleven och dennes familj att inse hur fysiska 

färdigheter är kopplade till elevens hälsa, det dagliga välmående och att orka med skolgången. 

(Jaakkola, Sääkslahti, Liukkonen & Iivonen 2012, 2.)    

Move!-Mätningarna består av sex olika delar: 20m skyttellöpning, 5-steg utan ansats, höjning 

av överkroppen, armpress, kast- och lyra kombinationen och kroppens rörlighets-mätningsdel. 

Samtliga delar av testet är anpassade. Mätningarna är en del av den nya läroplanen och alla 

elever i åk. 5 och åk. 8 deltar i mätningarna. Mätningarna ska göras i augusti eller senast i 

september. Detta p.g.a. att resultaten ska hinna bokföras och analyseras när eleven träffar 

skolhälsovårdaren. (Sääkslahti, Jaakkola, Iivonen, Huotari & Pietilä, 2015, 57.)  

Genomförande av mätningarna, precis som vilken lektion som helst, kräver idrottslig- och 

undervisningskompetens av läraren. Läraren ska förklara så eleverna förstår hur de ska arbeta 

för att utföra tekniska-motoriska färdigheter och på så sätt utveckla dessa. Det krävs också av 

läraren att hen planerar och förbereder sig väl för att allt ska löpa så smidigt som möjligt. 

(Annerstedt, Peitersen & Rönholt 2001, 262.) Man bör även tänka på vem det är man mäter, i 

vilken ordning man mäter vad, när och hur man mäter samt vad man gör med resultaten 

(Nupponen et al. 1999, 13).   



 

18 

 

 

BILD 2. Bilden visar hur Move! mätningarnas resultat behandlas. (www.edi.fi/move) 

I tester och mätningar som används tidigare inom skolvärlden var det mycket viktigt att läraren 

gick igenom resultaten med eleven och gav feedback och förslag på övningar som förstärker 

elevens förmåga, speciellt när det gäller att förbättra elevens svagheter. (Nupponen et al. 1999, 

17.) 

4.1 Mätningarnas syfte 

Vilket test det än är frågan om är syftet alltid att få en utvärdering av träningseffekt. Viktigt när 

man utför ett test är även att se till att förhållandena alltid är så lika som möjligt. Vid 

utvärderingen bör man ta i beaktande faktorer som kan ha påverkat resultatet, t.ex. tung träning 

dagen innan. (Larsen & Mattson 2013, 237.)  

Målgruppen som mäts ska vara frisk och det hör till lärarens uppgifter att ta reda på detta genom 

att antingen prata med eleven eller föräldrarna innan testet/mätningarna sätts igång (Nupponen 
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et al. 1999, 8). Det skall också finnas ett syfte med tester. Varför det görs och vad gör man med 

resultaten man får. Om man inte har någon nytta av resultaten lönar det sig inte heller att sätta 

tid på testet. Oftast är det frivilligt att delta i tester och mätningar, och om det är frågan om barn 

så väljer alltid föräldrarna hur resultaten behandlas. (Ahonen et. al 2005, 199.) 

När man sedan vill bedöma och analysera bör man ställa sig fyra frågor: Vad är det man 

bedömer; hur utförs själva testet; hur behandlar man materialet så att alla data speglar det man 

vill testa och hur analyserar man och tolkar resultaten. (Vuori 2003, 205.) Man bör även ställa 

sig två frågor: Vad får vi ut av att mäta kondition och motorik, och till vems fördel görs allt 

detta? (Nupponen et. al 1999, 6.) När det gäller Move!-mätningarna är det viktigt att läraren 

förklarar till både eleven och föräldrarna varför det görs och till vems nytta (Huhtiniemi 2017, 

369).  

Det pratas allmänt om testers och mätningars fyra syften. Dessa syften är för det första att ge 

fakta, dvs. berätta för eleven eller gruppen om deras fysiska kondition. För det andra motivera, 

alltså fånga elevens intresse för att själv följa med sin utveckling, och på så sätt motivera hen 

att förbättra sina resultat till nästa mätning. För det tredje är målet att ge en riktlinje, t.ex. om 

testet visar att eleven i fråga borde träna mera styrka i armarna ger resultatet vägledning till 

både eleven själv och föräldrarna vad som bör tränas mera på. Det fjärde syftet med mätningar 

är att förutspå framtiden. Resultaten kan ge eleven en uppfattning om t.ex. med hurudana yrken 

eleven kan jobba med i framtiden. Det är inte endast eleven som drar nytta av dessa utan även 

läraren och föräldrarna. (Nupponen et al. 1977, 5–7.) 

Move!-mätningarna innehåller dessa fyra syften. Eleven och föräldrarna får information av 

läraren om elevens funktionsförmåga och om något bör förbättras ges det feedback och förslag 

på övningar som förbättrar funktionsförmågan. För att motivera eleven lönar det sig för läraren 

att visa hens gamla resultat så att eleven har något att jämföra med, alltså endast jämföra med 

sig själv. På så sätt höjs motivationen. Då kan eleven själv sätta sina mål. Minnas bör att om 

motivationen och ribban sätts alltför högt, kan det leda till att man försöker för mycket och då 

leder det till att man har för bråttom och utför inte rörelserna korrekt. (Huhtiniemi 2017, 369–

376.)    
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Elever som lider av långaviga sjukdomar som t.ex. lungastma, hjärtfel eller diabetes bör lämna 

vissa delar av mätningarna ogjorda, speciellt mätningar som kräver uthållighet och rörelser där 

man reser sig snabbt. Också personer som har infektioner eller nyss varit sjuka bör stå över 

dessa delar av mätningarna. (Nupponen et. al 1999, 8.) Om eleven tidigare upplevt svindel när 

hen utsatts för fysisk belastning ska dessa delar av mätningen lämnas ogjorda. Dock kan de här 

eleverna delta i andra delar av mätningarna som inte höjer pulsen så mycket, t.ex. kroppens 

rörlighet. (Huhtiniemi 2017, 374.)  

Move!-mätningarna är planerade att stöda elevens välbefinnande. Syftet med mätningarna är 

att uppmuntra eleverna att självständigt ta hand om sitt välmående och på så sätt också sin 

fysiska funktionsförmåga. Man strävar efter att barnen och ungdomarna ska klara av dagliga 

fysiska utmaningar och på så sätt även orka i skolan samt att umgås med sina vänner. (Sääkslahti 

et. al 2015, 56.) 

4.2 Mätningarnas skala 

Ett av de bästa sätten att mäta huruvida en individs kondition blivit bättre är att fråga hur 

personen som utfört ett konditionstest mår. Det gäller att inte endast fråga efter testet utan även 

före testet. Man ska inte sätta siffror på och bokföra allt och det lönar sig att vara skeptisk till 

sådana här metoder. (Almvärn & Fäldt 2001, 123.) Bedömningen bör i första hand gynna eleven 

men också läraren. Den ska vara igenkännbar och motiverande. (Nupponen et. al 1999, 6.) 

Fastställande utvärdering är viktigt för eleven eftersom det höjer elevens självkänsla och 

påverkar utvecklingen av jaguppfattningen. Bilden som man har om sin egen kropp och 

uppfattningen om egna kunskaper hör till grundstenarna vad gäller självrespekt. Det är därför 

mycket viktigt att vid mätningar och olika tester i skolvärlden att skapa en atmosfär hos eleverna 

som respekterar alla och som bildar en positiv attityd gentemot testet. Man uppnår en sådan 

atmosfär med att påpeka mätningarnas betydelse för utföraren själv samt att berätta att 

resultaten inte ska jämföras och lyfta fram att det inte är fråga om någon tävling. (Nupponen 

1999, 6.)  



 

21 

 

När eleven utvärderas efter Move!-mätningarna, får hen denna feedback från olika kanaler. Till 

de här hör läraren, läkaren eller skolhälsovårdaren. Eleven har dessutom möjlighet att bekanta 

sig med Move!:s hemsidor och genom detta få feedback. Denna feedback är skriven på ett 

humoristiskt sätt så att det känns mera positivt för eleven att behandla hens data. Förstås gäller 

det även för läraren och skolhälsovårdaren att bemöta eleven och föräldrarna med en positiv 

och stöttande attityd. Detta hjälper eleven att ta emot uppbyggande feedback. (Huhtiniemi 2017, 

377.)   

Gymnastiken i skolan påverkar i stor grad hur eleverna uppfattar sig själva. Det är därför viktigt 

att läraren kan ge feedback på rätt sätt. Eleverna har en tendens att jämföra sig med varandra 

speciellt när det är fråga om att prestera. Om en elev upplever sig dålig inom ett område kommer 

eleven högst troligen att undvika detta område och liknande situationer i fortsättningen. Därför 

är det viktigt att läraren kan påpeka eleven att det finns andra saker han eller hon är bra på. 

(Miettinen 2000, 85.) Hur kan man då få en elev som klarar sig dåligt i t.ex. Move! mätningarna 

att känna sig bättre? Det kan vara fråga om en pojke som är bra på kulstötning och brottning 

men som inte har de kunskaper som Move! mäter. Detta betyder att denne elev har goda 

kunskaper inom andra områden men om man endast utgår från Move! mätningarna är han inte 

i den kondition han borde vara. (Ilmanen 2016.) 

Det väger också mycket om läraren kan ge eleven socialt stöd, speciellt till elever som känner 

sig svaga, feta och klumpiga. Dessa elever har ofta låg självkänsla som är ihållande. Detta leder 

till problematiska situationer som är svåra att komma ur. Ofta hjälper inte positiv och 

uppbyggande feedback till elever som har dålig självkänsla. Konsekvensen blir att eleverna i 

fråga känner sig utstötta och i framtiden försöker undvika motion överlag. (Miettinen 2000, 85.) 

Ett av skolgymnastikens viktigaste mål är att ge eleven en positiv självbild och positiva 

upplevelser från gymnastiklektionerna (OPS 2014, 433). Eleven bör få känslan av att hen 

lyckats bra eftersom detta leder till positiva förändringar i motionsvanorna (Huhtiniemi 2017, 

371). Det är därför feedbacken som eleverna får i Move! (se bild 3) alla är positiva oavsett hur 

eleven har presterat.  
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Mätresultatet är på en nivå som befrämjar hälsa och välbefinnande, det vill 

säga att elevens fysiska funktionsförmåga befrämjar hans/hennes fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande. 

 

Mätresultatet är på en nivå som upprätthåller hälsan och välbefinnandet, det 

vill säga att elevens fysiska funktionsförmåga upprätthåller hans/hennes 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 

 

Mätresultatet är eventuellt på en nivå som tär eller stör hälsan och 

välbefinnandet, det vill säga att eleven kan ha svårt att klara av 

vardagssysslorna utan att bli trött. 

 

BILD 3 visar Move!-mätningarnas smilisar för den tregradiga skalan. (www.edu.fi/move; 

hämtad 24.4.2017) 

4.3 Move!-mätningarnas innehåll   

Mätningarna består av fem olika delar. I 20 meter skyttellöpning vill strävar man efter att mäta 

elevens uthållighet och rörlighet. Nedre kroppens rörlighet, snabbhet, spänst, styrka och 

dynamiska balans mäts med fem-steg utan ansats. Styrkan kring mitten av kroppen, dvs. vid 

midjan, mäts med höjning av överkroppen med s.k. situps. Styrkan av överkroppen mäts med 

normala armpressar. För att alla skall få resultat har flickorna knäna i marken medan pojkarna 

gör normala armpressar. Kroppens naturliga anatomiska rörlighet mäts på tre sätt: huksittande, 

sträckning av nedre ryggen i sittande ställning samt vänster- och höger axels rörlighet. Hand 

och ögakoordination mäts med bollkast mot en vägg. De två sistnämnda av dessa fem 

utvecklades speciellt för Move! mätningarna. (Sääkslahti et. al 2015, 57.) 
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4.3.1 20m skyttellöpning 

Med 20 m skyttellöpning (Léger & Lambert 1982) mäter man kunskaper inom rörlighet samt 

uthållighet och kan indirekt bedöma elevens maximala syreupptagningsförmåga. Löpningen 

kan jämföras med ett s.k. pip - test, var eleven skall löpa 20m innan signalen pipar till. Pipet 

spelas upp från cd, kassett eller internet. Takten på pipningarna ökar hela tiden, vilket leder till 

att också eleven måste öka takten. Ena i paret utför medan den andra räknar hur många gånger 

utföraren lyckas korsa sträckan innan signalen. (Jaakkola et al. 2012, 142.)   

Skyttellöpningen utförs helst i en gymnastiksal, som är tillräckligt stor till att mäta ut en sträcka 

på 25m. Löpningen går även att utföras utomhus, t.ex. på friidrottsbanan. Före mätningarna 

mäter man ut sträckan på 20m och kan vid behov använda sig av t.ex. målartejp. Läraren bör 

innan mätningarna kolla att spelaren, var man tar ljudet ifrån fungerar. Löpningen kan utföras 

barfota ifall det görs inomhus. (Jaakkola et al. 2012, 142.) 

4.3.2 5-steg utan ansats 

I 5-steg utan ansats (Holopainen, Lumiaho, Pehkonen & Telama 1982) mäter man 

nedrekroppens dynamiska balans, snabbhet, styrka och rörelsefärdigheter. Testet utförs med 

fem hopp var första hoppet är jämfota medan resten av hoppen utförs på ett ben turvis. Efter 

sista hoppet landar man jämfota landningen räknas som det femte hoppet. (Jaakkola et al. 2012, 

6.)  

Hoppen utförs utan skor på en gymnastikmadrass som sitter stabilt fast. Med inneskor går det 

att utföras på golvet i gymnastiksalen eller så också utomhus. Läraren märker ut varifrån 

avstampen går med tejp. Det krävs även ett måttband på minst 15 meter. (Jaakkola et al. 2012, 

8.) 
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4.3.3 Höjning av överkroppen 

Höjning av överkroppen (Plowman & Meredith 2013) mäter magmusklerna, speciellt de djupa 

inre magmusklernas uthållighet. Höjning av överkroppen utförs i takten med ljudband var 

eleven skall försöka hålla takten så länge som möjligt eller tills eleven uppnår maxresultat, 75 

repetitioner. Det är endast de korrekt utförda prestationerna som räknas. Start positionen är 

liggandes på rygg med knäna böjda. Hälarna skall vara i kontakt med golvet, armarna raka 

bredvid kroppen och fingrarna pekar rakt fram. Under huvudet finns ett A4-papper vars uppgift 

är att göra det lättare för den som räknar att se att huvudet går tillräckligt långt ner och rör 

madrassen. (Jaakkola et al. 2012, 9.)  

Innan mätningarna delas eleverna in i par. Till varje par görs av ett tunt rakt material, t.ex. av 

paff, 75–90 cm långa remsor eller så går det även att använda tejp. Remsorna, eller tejpen, 

placeras på en bestämd plats på mattan var eleven ligger. Sedan skall eleven lyfta överkroppen 

med hjälp av magmusklerna. Handflatorna är i kontakt med gymnastikmattan hela tiden. Eleven 

lyfter upp sig tills fingrarna träffar paffremsan. (Jaakkola et al. 2012, 9.) 

4.3.4 Armpress 

Med armpress (Pihlainen, Santtila, Ohrakämmen, Ilomäki, Rintakoski & Tiainen 2009) mäter 

man den dynamiska styrkan och statiska uthållighet kring axlarna och de stödjande musklernas 

uthållighet. I Move!-mätningarna skall eleven utföra så många armpressar som möjligt på 60 

sekunder. Armpressarna utförs med kroppen rak på en gymnastikmatta. Handflatorna och tårna 

fungerar som stödpunkter som är i kontakt med mattan. Flickor har knäna på madrassen i stället 

för tårna. (Jaakkola et al. 2012, 11.)  

Mätningen utförs i ett öppet utrymme, gärna i gymnastiksalen. Eleverna jobbar parvis. Varje 

par behöver ett mjukt föremål på 10cm, t.ex. en skumgummibit. Detta föremål placeras på 

mattan rakt under elevens bröstkorg. För godkänd armpress skall elevens bröstkorg röra vid 

föremålet i den nedre positionen. Därefter pressar eleven med hjälp av armarna sig upp till 

startposition. Armpressarna görs barfota. (Jaakkola et al. 2012, 11.) 
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4.3.5 Kast med lyra 

Styrkan i överkroppen samt perceptionsmotoriska- och koordinativa färdigheter mäts vid kast 

med lyra. Denna del av mätningarna utvecklades specifikt till Move! Vid mätningen skall en 

tennisboll kastas mot en vägg och träffa väggen inom ett visst område. Bollen kastas från ett 

visst avstånd 20 gånger och bollen skall fångas efter en studs i golvet. (Jaakkola et al. 2012, 

17.) 

Mätningen utförs i ett rymligt utrymme, gärna i en gymnastiksal som är tillräckligt stor. På en 

jämn vägg markeras en ruta på 1,5 m x 1,5 m och 90 cm från golvet med synligt tejp. På åk. 5 

är kastavståndet för flickor 7 m och för pojkar 8 m och på åk. 8 är avståndet för flickor 8 m och 

för pojkar 10 m. Efter 20 kast antecknar läraren hur många kast av 20 eleven lyckades med. 

(Jaakkola et a. 2012, 17.) 

4.3.6 Kroppens rörlighet 

Också denna del av mätningarna utvecklades för Move! Man utgår från tre olika rörelser vid 

mätning av kroppens rörlighet. Dessa rörelser utförs barfota i ett rymligt utrymme med rakt 

golv, gärna i en gymnastiksal. Här skall eleverna ha skjortan innanför byxorna så att läraren har 

lättare att kontrollera prestationen. (Jaakkola et al. 2012, 13.) 

Huksittande 

Vid huksittande mäts baklårens, höftböjarens, vadmusklernas, knästräckarens och 

omkringliggande vävnaders tänjbarhet. Här mäts även rörligheten kring vaderna och vristerna. 

Eleven skall hålla ryggen rak och sträcka armarna rakt upp längs med huvudet. Sedan böjer 

eleven sig så djupt ner som möjligt med rak rygg. Höftvinkeln får inte bli mindre än 45 grader 

och knäna får inte gå över tårna och hälarna skall vara i kontakt med golvet hela tiden. Eleven 

utför denna rörelse och läraren ger en etta (1) ifall dessa kriterier följs eller en nolla (0) ifall 

t.ex. knäna går över tårna eller om ryggens inte hålls rak. (Jaakkola et al. 2012, 14.) 
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Sträckning av nedre ryggen i sittande ställning  

Vid mätning av sträckning av nedre ryggen i sittande ställning mäts rörligheten i höftområdet 

och nedre ryggen. Också tänjbarheten i baklårens, höftens och nedre ryggens vävnader mäts. 

Eleven skall sitta på golvet med rak rygg. Benen skall vara sträckta framför och ihop. Följs de 

här kriterierna får eleven en etta (1) och om något avskiljer sig, t.ex. ryggen hålls inte rak eller 

knäna är böjda, får eleven en nolla (0). (Jaakkola et al. 2012, 14.) 

Höger och vänster axels rörlighet 

Vid mätning av rörligheten i vänster- och högeraxel mäts skulder- och axelmuskulaturens 

omkringliggande vävnaders tänjbarhet. Också rörligheten i senor och leder kring skulder- och 

axelpartiet mäts. Vid utförandet står eleven med rak rygg i grundposition. Sedan sträcks höger 

arm upp mot taket. Efter det skall högerarmbåge böjas bakom ryggen och handflatan siktas mot 

området mellan skulderbladen. Vänster arm böjs samtidigt på ryggsidan och skall försöka nå 

fram till högerhand och sedan greppa tag om den. Lyckas eleven med detta antecknar läraren 

en etta (1) och om det misslyckas t.ex. händerna rör inte varandra eller ryggen hålls inte rak, 

ger läraren eleven en nolla (0). (Jaakkola et al. 2012, 16.) 

4.4 Tidigare resultat och forskningar 

Move!-mätningarna är en ny sak i skolvärlden men redan nu har mätningarna fått ta emot både 

positiv samt negativ feedback. Nämnas kan att mätningarnas ”bedömning” redan nu har ändrats. 

Utryckningssymbolerna upplevdes för negativa och ändrades till de som se är idag (se s. 22) 
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BILD 4. Bilden ovan visar hur Move! smajlis såg ut innan läroplanen 2014 togs i bruk. 

(www.edu.move.fi; hämtad 29.11.2016) 

Eleverna som deltar i Move!-mätningarna behöver inte ge sina resultat vidare till 

myndigheterna om föräldrarna inte vill. Av de första mätningarna, av elever i åk. 5, var det 

38 347 av 59 500 som valde att ge sina resultat vidare. Detta betyder att 36 % av elevernas 

reslutat inte finns med när de första analyserna görs. (Paajanen 2016.)   

Det finns fortfarande många frågetecken och utmaningar gällande hur Move! mätningarna 

kommer att bemötas och genomförandet av mätningarna när de väl tas i bruk på allvar. En av 

utmaningarna kommer att vara hur väl samarbetet mellan gymnastiklärarna och skolans 

hälsovårdare kommer att löpa. Även om det finns klara instruktioner om vem som skall sköta 

vad. En annan utmaning är att utbilda alla lärare. (Sääkslahti et. al 2015, 59.) 
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5 UNDERSÖKNINGSMETODIK  

När man gör en vetenskaplig undersökning bör man först begränsa undersökningen med att 

ställa sig själv ett par frågor: Vad vill jag undersöka? Hurudant material ska jag samla in? Och 

Vilka metoder lönar det sig att använda? Valet av metod påverkar alltid slutresultatet även om 

det inte finns några svar som säger vad som är rätt och vad är fel. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 123.)      

5.1 Undersökningens syfte samt forskningsproblem 

Syftet med denna forskning är att få mera info om vad lärarna har för åsikter så här långt om 

Move!-mätningarna. Med hjälp av deras svar kan man kanske under de kommande åren 

utveckla mätningarna mot det bättre för att göra mätningarna mera korrekta och resultaten som 

eleverna presterar mera pålitliga. Av mina egna erfarenheter gällande fysiska tester i skolan kan 

jag konstatera att resultatet som eleven presterar inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

I Move!-mätningarna skickas elevens resultat vidare för att vi ska få en klarare bild av hur våra 

barn och ungdomar fysiskt mår för att vi sedan ska kunna ge dem den hjälp de behöver för att 

klara av vardagliga utmaningar. Om dessa resultat inte stämmer till 100 % får vi inte heller 

pålitlig statistik. Detta lägger grunden till ett av forskningsproblemen: Är Move!-mätningarnas 

resultat pålitliga och vilka faktorer påverkar resultatens pålitlighet? 

Forskningsfrågor: 

1. Hur kommer lärarna att förbereda sig själva och eleverna inför mätningarna?  

2. Vad tycker lärarna om Move!-mätningarnas innehåll? 

3. Hur kommer elevernas resultat att se ut enligt lärarna? 

4. Hur kan man förbättra mätningarna?         
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5.2 Undersökningens genomförande  

Innan jag började fundera på hurudana frågor jag kommer att ställa och vilka teman som ingår 

i forskningen, läste jag på om Move!-mätningarna. Jag studerade mätningarnas hemsidor och 

använde den erfarenhet jag har från att ha jobbat som gymnastiklärare i sju år. Jag vet hur det 

går till i en gymnastiksal med 20 + barn/ungdomar och hur utmanande det är att i t.ex. fysiska 

tester övervaka allt och alla. Jag hade även gått fortbildningar om Move! som tema och utifrån 

dom fick jag en inblick av vad mätningarna innehåller. Det här var till stor hjälp när jag började 

fundera på frågorna, teman och allt som bör tas i beaktande.   

Jag delade in intervjufrågorna i tre delar. Den första behandlade lärarens bakgrund. Här ville 

jag få fram arbetserfarenhet, kön, ålder, utbildning och varifrån den intervjuade hade fått 

information om Move! och om de tyckte att de fått tillräckligt med information och kunskap 

gällande mätningarna. Också förberedelser inför mätningarna togs upp. I den andra delen sattes 

mera fokus på själva innehållet av mätningarna. Här ville jag få fram vad lärarna tycker om 

skalan, feedbacken, tidpunkten för mätningarna, delmomenten i mätningarna samt få fram tips 

och idéer på vad som är bra med mätningarna och vad som kunde ändras. Den tredje delen av 

intervjufrågorna handlade mera om hurudana resultat vi kommer att få, kommer resultaten att 

vara pålitliga och andra åsikter gällande mätningarna. 

För att underlätta intervjuerna och för att försäkra att den som intervjuades säkert hängde med, 

och att jag säkert fick ut den information som den intervjuade satt på, hade jag med ett par 

papper med olika bilder som hör till mätningarna. Som exempel hade jag med bilder på 

smilisarna (se bild 3 & 4), både de gamla från 2016 och de nya som togs i bruk 2017. Dessa 

bilder använde jag till att lättare få fram lärarnas åsikter gällande vilka som enligt dem var 

bättre. Jag hade också försäkerhets skull med en bild som visar hela genomförandet av 

mätningarna (se bild 2) ifall den intervjuade behövt hjälp med detta. Den sistnämnda bilden 

behövdes dock aldrig visas eftersom lärarna som intervjuades hade bra koll på den saken.  
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5.2.1 Val av sampel  

För att begränsa forskningen valde jag att intervjua endast lärare som undervisar årskurserna 7–

9. Intervjuerna gjordes på svenska vilket också begränsade undersökningen. Jag ville sätta fokus 

på lärare som ännu inte hade alltför mycket erfarenhet om Move! och som egentligen hade 

mätningarna framför sig när denna forskning gjordes. På detta sätt ville jag få fram vad lärarna 

förväntar sig av mätningarna och hur långt de har kommit med förberedelserna. Jag tänkte att 

detta är ett ypperligt tillfälle att undersöka detta, med tanke på att fr.o.m. hösten 2018 har alla 

som jobbar som gymnastiklärare gjort mätningarna och då blir det utmanande att undersöka en 

del av det som undersökts i detta arbete.  

Till en början var det meningen att intervjua endast tre lärare men efter samtal med min 

handledare bestämdes att tre är för lite och sex lärare är bättre för undersökningen. Alla som 

intervjuades undervisar i svenskspråkiga skolor och alla deltog frivilligt i undersökningen. Alla 

tackade genast ja och ett par av lärarna nämnde genast att de väntar med iver på vad jag kommer 

att komma med. För att hitta tillräckligt många lärare som fyllde kriterierna krävde det att utföra 

intervjuerna i två olika kommuner. Det blev tre lärare från vardera kommunen.   

För att underlätta arbetet gav jag varje lärare som intervjuades en bokstav; A, B, C, D, E & F. 

Det var också i denna ordning intervjuerna gjordes, med A som första och F som sista. För att 

skydda de intervjuades anonymitet valde jag att kalla alla för ”hen”.  Till följande medföljer en 

kort beskrivning om lärarna jag intervjuade.  

Lärare A: Jobbat som gymnastiklärare i 30 år. Hens utbildning är idrottsinstruktör och efter att 

ha inlett arbetskarriären har hen läst vid sidan av jobbet pedagogiska studier för lärarbehörighet, 

60 studiepoäng. Hen har även studerat till hälsovårdare på distans. Hen fick första gången höra 

om Move!-mätningarna 2015 via fortbildning och den nya läroplanen.  

Lärare B: Jobbat som gymnastiklärare i 13 år. Efter att ha fått examen i hälsopromotion & idrott 

(idrottsinstruktör) började hen jobba. Efter att ha jobbat några år sökte hen in till Jyväskylä 
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universitet och kom in på linjen för idrottsinstruktörer. Hen blev magister i idrottsvetenskap 

våren 2012. Hen fick första gången info om mätningarna ca.2010 via studierna i Jyväskylä. 

Lärare C: Jobbat som gymnastiklärare sedan 2008. Läste sig först till klasslärare och gick sedan 

undantagsutbildning för approbatur i gymnastik. Har behörighet att undervisa gymnastik i 

grundskolan. Hen fick första gången info om Move! omkring 2013–2014 när den nya 

läroplanen skrevs var hen även var med i nationella gruppen som skrev den. Efter det har hen 

hållit föreläsningar om mätningarna. 

Lärare D: Jobbat som gymnastiklärare i 3–4 år. Utbildad massör, frisör och 

konditionssalsskötare, saknar lärarbehörighet. Hen fick första gången höra om Move! för ett år 

sedan av sin svägerska som är hälsovårdare. 

Lärare E: Jobbat som gymnastiklärare i 15 år. Har fått examen från Jyväskylä universitet vilket 

betyder behörighet i gymnastik. Hen fick första gången info om Move! för ca.3–4 år sedan via 

en kollega och efter det har hen gått skolning gällande mätningarna.   

Lärare F: Studerade först till idrottsinstruktör. Fick sin magisterexamen i idrottspedagogik från 

Jyväskylä universitet för ett halvt år sedan. Hen läste även hälsokunskap och psykologi vid 

Jyväskylä. Hen kom för första gången i kontakt med Move! via studierna i Jyväskylä för ett par 

år sedan.         

5.2.2 Forskningsmetod  

Metoden som användes i denna forskning var kvalitativ. Man väljer metod och frågor utifrån 

vad man vill eller tror sig ta reda på (Forsman 2002, 19). Man bör även kunna hantera sitt 

material under hela forskningsprocessen (Leskinen, Konttinen, Kuusinen & Nummenmaa 

1996, 9). Ett bra exempel på kvalitativ metod är intervju. I kvalitativa frågor får 

korrespondenten svara öppet. Det finns inga alternativ som respondenten måste välja mellan 

utan han får svara med egna ord. (Hjerm & Lindgren 2010, 83.) Intervju kan definieras som 

”ett utbyte mellan två personer som samtalar om ett tema av gemensamt intresse” (Kvale 1997, 
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27). Det bör dock påpekas att intervjuer kan utföras av flera än en person och antalet intervjuade 

kan vara fler än en (Justensen & Mik-Meyer 2011, 45).  

Svarsmöjligheten var öppen vilket betyder att frågorna var ostrukturerade. Alltså kunde var och 

en svara olika på frågorna och det fanns inte alternativ av vad den intervjuade hade att välja 

mellan. Dock var intervjuerna även strukturerade eftersom frågorna handlade om ett område 

och inte flera. Intervjuerna var av låg grad av standardisering. Detta betyder att man tar frågorna 

i den ordning det passar den intervjuade och följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar. 

(Trost 2010, 39.) Jag gjorde alltså en temaintervju var den som ställer frågorna på förhand har 

valt de områden och teman som ska diskuteras (Eskola & Vastamäki 2010, 28).  

En av de som jag intervjuade var min egen kollega som jag jobbat med en längre tid. Speciellt 

denna intervju krävde att jag höll mig själv på en professionell nivå var jag fick glömma att vi 

var bekanta. Om kontakten är nära mellan den intervjuade och den som intervjuar kan det uppstå 

problem. Det kan leda till att den intervjuade ger svar som hen tror att den som utför intervjun 

vill ha (Jacobsen 2017, 88).   

En av de intervjuade tog med ett par papper som hade med Move! att göra. Med detta ville hen 

bara ha en klarare bild över det hela, t.ex. när jag frågade om skalan och innehållet kunde hen 

ta fram papper och kolla den vägen. Hen ville helt enkelt försäkra sig att hen inte glömde nämna 

något som hen ville. Nu efteråt när jag tänker på saken så var det inte alls någon dum idé. Jag 

kunde ha haft med mig samma bunt papper till alla. Fast sen igen om de undrade något, t.ex. 

vad allt mätningarna innehöll, så tillade jag den delen ”Move! innehåller bollkast, armpress 

osv.” 

Jag utförde intervjuerna under hösten, omkring den tiden på året mätningarna äger rum. Jag 

intervjuade först tre lärare som undervisar i Borgå. Sedan blev det en paus på några veckor 

innan jag intervjuade resten som undervisar i Sibbo. När jag tog kontakt med de intervjuade 

och frågade om de ville ställa upp, berättade jag tillika vad intervjun handlade om. Det enda jag 

nämnde då var att det hade att göra med Move!-mätningarna. Sedan innan själva intervjun 

berättade jag kort vad allt som kommer tas upp. När vi väl satte igång intervjuerna sade jag att 
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det förmodligen kommer att uppstå tystnader. Detta helt enkelt för att ge ordentligt med tid till 

den intervjuade och för att få hen att fundera till slut i lugn och ro. Jag ställde även följdfrågor 

som kunde vara varierande beroende svaret jag fick. På det här sättet ville jag försäkra mig själv 

att jag fick så mycket ut av den intervjuade som möjligt.  Under intervjuerna hände det att jag 

upprepade en del av svaret jag fått. Detta gjorde jag för att försäkra mig själv att jag uppfattat 

till 100 % vad det slutliga svaret blev. 

Jag bandade in intervjuerna med min smarttelefon. Intervjuerna varade i medeltal ca 35 minuter 

var den kortaste var 25 minuter och den längsta 40 minuter. Sammanlagt blev det ca 200 

minuter. Jag försökte ställa frågorna i den ordning jag hade gjort dem, men det hände ofta att 

den intervjuade svarade på frågor redan i början av intervjun som egentligen var tänkta mot 

slutet. Därför märkte jag med penna på mina frågor om frågan redan besvarats för att ha bättre 

koll.  

De intervjuade valde själva var intervjun ägde rum. På så sätt känner den intervjuade sig 

bekväm och svarar naturligt och det finns större sannolikhet att hen ger svar som hen står för 

(Trost 2010, 65). Jag klargjorde även med de intervjuade att jag får använda deras svar och göra 

mina tolkningar för min avhandling. Det är viktigt att göra överenskommelser med 

forskningspersonerna om vad man kommer att använda materialet till (Forsman 2004, 131). Jag 

vet att lärarna har stressiga dagar så därför valde jag att sköta intervjuerna efter deras arbetstid. 

Dock lyckades inte detta med riktigt alla. Två av sex som jag intervjuade gjordes intervjun 

under en håltimme. Men detta störde inte eftersom håltimmen varade i 75 minuter. Jag räknade 

med att 75 minuter kommer att räcka eftersom den längsta intervjun då tills var ca.35 minuter 

lång.   

När intervjuerna var avklarade flyttade jag ljudfilerna över till datorn. Efter det skrev jag rent 

intervjuerna med hjälp av programmet Word. Detta kallas för transkription. Alltså man överför 

en inspelning (ljud, bild, rörelse) till textformat. Det går att dela in transkription i tre nivåer: 1) 

ordagranntranskription, var man är mycket exakt och skriver ner precis allt som den intervjuade 

säger och gör (inklusive blickar, ton, hostning etc.). 2) Högspråkigtranskription var man struntar 

i den intervjuades dialekt och slang och skriver istället ner hens svar på högspråk, och 3) 
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påståendetranskription, var man endast transkriberar budskapet eller det centrala innehållet. 

(Kananen, 2008, 80.)  

Jag använde en blandning mellan ordagrann- och högspråkigtranskription. När jag 

transkriberade den första intervjun gjorde jag det mycket ordagrant, men jag insåg rätt så fort 

att det tog lång tid och syftet med denna forskning krävde inte en ordagranntranskription. Jag 

använde programmet ”Express scribe transcription software”. Detta program möjliggör att 

ändra på inspelningens hastighet. På det här sättet kan man transkribera samtidigt som man 

lyssnar på ljudfilen. Jag transkriberade materialet i den ordning intervjuerna hade skett. På så 

sätt kändes det att forskningsprocessen var bättre under kontroll. Dessutom skrev jag 

intervjuerna med olika färger, t.ex. Lärare A:s intervju skrevs med röd text, Lärare B:s intervju 

med blå text osv. Det här underlättade processen en hel del, speciellt när jag kategoriserade 

intervjuerna.    

5.3 Innehållsanalys 

När transkriptionen var klar läste jag igenom texterna. Jag printade ut dem i pappersform för 

att ha lättare att göra analysen. Jag läste igenom intervjuerna i den ordning jag hade utfört dem. 

Sedan uppdelade jag materialet i olika teman och placerade svar som hade samma teman under 

varandra. Processen kallas för induktiv metod, var man drar allmänna slutsatser från enskilda 

fall. Största delen av materialet bearbetas efter att ha kategoriserats i olika innehåll och teman. 

Dock kan en del av temakategoriseringen, som är kopplad till referensramen eller 

forskningsproblemet göras innan analysen. (Kyrö 2003, 113.)   

Efter att ha delat in materialet och gjort tematiseringen läste jag igenom svaren på nytt. Jag tog 

ut det väsentliga av innehållet och placerade endast denna del av svaret i samma grupp. Efter 

grupperingen förenklade jag svaren. Till slut sammansvetsades svaren som tog upp samma 

saker och svaren som avskilde sig från andra placerades skilt. Med temaanlagd metod förenklar 

man citat, alltså gör man meningar kortare än vad de intervjuade ursprungligen sagt. Av detta 

får man en samling av citat som kräver en analys. Under en temaintervju kan det dock uppstå 

nya teman som man inte hade förväntat sig (Kananen, 2008, 91). T.ex. uppstod forskningsfråga 
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nr. 3 ”Hur kommer elevernas resultat att se ut enligt lärarna? på detta sätt. Det var inte tänkt 

från början att sätta så stor vikt på hurudana resultat vi kommer att få eftersom jag var rädd för 

att avhandlingen blir för bred. Men efter att ha läst igenom intervjuerna ett par gånger märkte 

jag att det under hela intervjun kom fram olika orsaker som kommer att påverka slutresultatet 

som eleven presterar. Jag ställde aldrig frågan rakt till de intervjuade, utan nappade upp dessa 

åsikter lite här som var.  

Tabell 1 Förenkling av intervju. ”Borde det ordnas en obligatorisk skolning för alla lärare som 

utför Move!-mätningarna med eleverna”? 

Ursprungligt svar Förenklat svar Slutligt svar 

”ja tycker att de absolut borde vara..följer 

instruktionerna för att annars kan det visa helt 

fel sen också..Om en lärare gör på ett sätt och 

andra läraren gör på ett annat sätt” Lärare A 

Absolut. Kan bli fel i statistiken om 

alla gör olika. 

Jo, Gemensam linje. 

”Ja tycker det sku vara bra för då sku de vara 

lika. Det betyder att då sku dom vara jämt mätta. 

Att om någon tänker ha fem-stegs hoppen inne 

eller ute så är de en ganska stor skillnad. Att har 

du de på sand eller har du de på friidrottsplan. 

Det kan ge helt olika resultat. Hoppar du med 

spikskor eller länkkare eller barfota. Att man 

bygger upp dom testningarna lika. Jag tror det 

kommer bli jätte olika resultat” Lärare B 

Jo, då skulle alla göra lika. Nu kan 

omgivningen och utrustningen 

påverka. 

Jo, Gemensam linje, 

Omgivningen, utrustning. 

”nej. Så mycket måste man kunna lita på den 

utbildade läraren och hans professionalitet. De 

är ju önskvärt att många går. Och där finns ju 

mycket att diskutera kring det. Eller testa på de 

själv innan man genomför de” Lärare C 

Nej, måste kunna lita på lärarens 

kunskaper men kanske testa på det 

själv först. 

Nej, lärarens professionalitet.   

”nu känns de lite såhär diffust att det finns olika 

rikt givningar. Att en del så lägger hälsosystern 

in dem. En del lägger lärare in det att kanske det 

borde finnas någonstans strikta linjer att så här 

är det nu sen. Och så fungerar det då på det 

viset. För det är nu ganska råddigt” Lärare D 

Känns oklart med att införa 

statistiken. På vems ansvar ligger 

vad. 

Jo, Strikta linjer för 

arbetsuppdelningen.  

”nå int egentligen. Ja tycker att den skolningen 

vi fått räcker bra o hemsidorna är otroligt bra, 

där är videosnuttar, allt är förklarat väldigt bra 

om mätningar o mått o allt är mycket bra där. 

Nej, eftersom hemsidorna är otroligt 

bra men gärna diskussion med andra 

skolor.  

Nej, hemsidorna, samarbete med 

andra skolor. 
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Kanske lite diskussion med kolleger från andra 

skolor” Lärare E 

”inte skulle jag ha behövt det (fortbildning) 

heller eftersom jag är så ny utexaminerad...men 

nog sko de vara bra att man sko träffas. För det 

första gå igenom exakt hur det skall göras. För 

det är en sak att läsa och en sak att göra det. Och 

att man då inte sko gå igenom med lärarna utan 

att du då faktiskt sko gå med den där livligaste 

klassen du har som du då ska testköra på. Så att 

du är förberedd på hur det fungerar sen på 

riktigt. Lärare F 

 

Nej eftersom jag är ny 

utexaminerad. Skulle vara bra för då 

gör du det exakt rätt. Alla borde få 

testköra på en livlig klass. 

Gemensam linje, testköra med 

livlig grupp. 

 

När jag väl hade förenklat intervjuerna gjorde jag en innehållsanalys. Syftet med 

innehållsanalys är att beskriva fenomenet och ge det en klar bild. Detta kräver att man delar in 

intervjuerna i olika klasser och sedan sammanställer de identiska svaren och de som skiljer sig 

ur mängden, alltså gör man en klassificering (se tabell 1). Innehållsanalysen kan vara teori- eller 

materialbaserad. (Kananen, 2008, 91.) I detta arbete användes en materialbaserad 

innehållsanalys. 

 

 



 

37 

 

6 RESULTAT 

Syftet med denna undersökning var att få en inblick i vad lärarna tycker och förväntar sig om 

Move!-mätningarna. Jag ville även klargöra hur lärarna förbereder sig själva och eleverna inför 

mätningarna samt ta reda på förbättringsförslag gällande utförandet av mätningarna. Under 

intervjuerna dök det dessutom upp olika orsaker som kan påverka elevens resultat vilket ledde 

till att jag även ville sätta fokus på det.   

6.1 Lärarnas förberedelser inför Move! 

Enligt denna forskning är lärarna rätt så väl förberedda inför mätningarna. De hade alla fått 

information om Move! flera år innan mätningarna börjar obligatoriskt, endera via fortbildning 

eller via någon kollega/bekant. Eftersom mätningarna är en del av läroplanen 2014 kom lärarna 

i kontakt med Move! också den vägen. Alla hade gemensamt att de tagit reda på information 

på eget initiativ. ”Jag har tagit reda på precis allt själv.” (Lärare D) och hänvisade till Move!:s 

hemsidor och dylikt.  

6.1.1 Move!-skolning för lärarna 

Till lärarna ställdes frågan: ”Borde det ordnas en obligatorisk skolning för alla lärare som är 

involverade i mätningarna?” Här skilde sig svaren från varandra. Två av lärarna tyckte att det 

absolut borde ordnas och en tredje tyckte att det lät som en bra idé men hen skulle inte ha behövt 

eftersom hen var nyutexaminerad. Hen syftade till att hen nyligen gått igenom genomförandet 

av mätningarna under studietiden. En av lärarna tyckte att det borde vara strikta riktlinjer 

gällande arbetsfördelningen. Hen nämnde som exempel samarbetet med skolhälsovårdaren. 

Hen menade att på deras skola fungerar samarbetet inte alls. Skolhälsovården bryr sig inte vilket 

leder till att det faller mera jobb på läraren. 

 

Lärare A och B tyckte att största orsaken till att man borde ha obligatorisk skolning är att då 

skulle alla ha en gemensam linje. Alla skulle utföra mätningarna på samma sätt vilket skulle 

leda till trovärdigare statistik. Omgivningen togs också upp. Här menade en av lärarna att nu 
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utför vissa skolor mätningarna inomhus och vissa utomhus. Hen tog 20 m skyttellöpning som 

exempel, och påpekade att det är en väsentlig skillnad om du utför mätningen på friidrottsplan 

med spikskor jämfört med löpningskor på en sandplan.    

 

Två av lärarna var av annan åsikt gällande obligatorisk skolning. ”Nej. Så mycket måste man 

kunna lita på den utbildade läraren och hans professionalitet.” (Lärare C). Den andra tyckte 

igen att Move!:s hemsidor är mycket bra och om man bara studerar dem så klarar man sig bra. 

Det som hen önskade var mera samarbete med andra skolor.  

6.1.2 Förbereda eleverna 

Lärarna hade gemensamt att de tänker introducera mätningarna på årskurs 7. De tänker införa 

rörelserna som mindre delar av andra lektioner, visa bilder och videon från Move!:s hemsidor 

samt förklara varför mätningarna utförs. En av lärarna nämnde även att ge föräldrarna 

information då när deras barn går på sjuan gällande mätningarna. ”Jag har sagt åt sjuorna att 

vi kommer att göra det i nästa år. Men sen till både elever och föräldrar har jag skickat ut mail 

om Move!-mätningarna (Lärare F).  

 

Orsakerna varför lärarna vill att sjuorna ska få bekanta sig med mätningarna är den att 

sannolikheten att eleverna utför rörelserna rätt blir större. Detta i sin tur leder till att statistiken 

blir pålitligare. Allt löper också smidigare om målgruppen är bekant med innehållet från tidigare 

vilket gör att det inte blir så hårt tryck på eleverna när mätningarna ska utföras på riktigt och 

minskar stressen bland eleverna. En av lärarna berättade att hens egen pojke som går på årskurs 

5 hade känt sig mycket stressad inför mätningarna. 

6.1.3 Skillnader i förberedelserna 

En intressant sak som kom fram var att det finns stora skillnader mellan skolor i förberedelserna 

inför mätningarna. Nu talar vi alltså om årskurserna 7–9 var mätningarna blir obligatoriska 

fr.o.m. hösten 2018. Detta betyder att vissa skolor har förberett sig inför mätningarna redan 

under ett par år medan andra igen väntar till dagen d. Lärare A, B & C, som alla undervisar i 
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samma kommun hade ännu inte på hösten 2017 då intervjuerna gjordes testkört mätningarna 

med eleverna. Lärare D, F & G däremot, som undervisar i annan kommun hade kört med 

mätningarna redan en tid.  ”Vi har gjort Move testerna redan i två år, men första året tränade 

vi bara. Vi har faktiskt gjort med alla. Sjuan till nian.” Det kommer nya elever men med den 

här metoden blir lärarna mera rutinerade och bättre förberedda när mätningarna sätts igång. 

 

Det är meningen att mätningarna ska utföras under två lektioner, 2 x 90 minuter, men det är helt 

fast i läraren själv hur hen vill jobba. Man kan t.ex. göra bara en del av mätningarna i slutet av 

sex lektioner (Huhtiniemi 2017, 374). En del av lärarna är skeptiska till att klara av att utföra 

mätningarna på två 90 minuters lektioner, även om de tills vidare inte har någon erfarenhet av 

genomförandet av mätningarna. Men minnas bör att de har många års erfarenhet av att jobba 

som gymnastiklärare och Move!-mätningarna skiljer sig inte så mycket från andra fysiska tester 

som genomförts under åren. Två av de tre lärarna som ännu inte börjat träna på Move! menade 

att två lektioner kommer inte att räcka. Här bör påpekas att de pratade om 75 minuters lektioner. 

De nämnda båda kast med lyra som den del som högst troligen kommer att vara mest 

tidskrävande. En av de här tre däremot var mera optimistisk och sade att hen fixar det på två 90 

minuters lektioner och att det kanske blir tid över för annat. Hen gav även som tips att vara 

flexibel och köra in delar av Move! i andra lektioner, t.ex. i slutet av ett par lektioner.    

 

De tre lärare som redan hade kört med Move! under ett par år konstaterade snabbt att två 

lektioner är mycket tajt. ”Jag hade tänkt att vi skulle klara det på två (75min.) men det var 

väldigt mycket önsketänkande. Att tre lektioner gick med nån med de for tom. fyra för nån. Men 

det berodde också delvis på att vi behövde vara i olika salar, och då kunde vi t.ex. inte göra 

bollkastningen där vi hade tänkt att vi sku göra den. Men att fast man är super effektiv och gör 

allting jätte bra, så om du skall göra det korrekt så tre lektioner far det åtminstone.” (Lärare 

F) Hennes kollega, Lärare E, såg ändå positivt på saken. Hen konstaterade att lärarna blir 

vanare med tiden och på så sätt utnyttjas lektionstiden effektivare.   

 

Utifrån detta kan man konstatera att kast med lyra, eller bollkastningen som de flesta lärare 

kallar den för, orsakar mest problem. Mest pga. att den kräver mycket utrymme och tar lång tid 

eftersom det är rätt så få elever som kan kasta tillika (detta beror förstås på gymnastiksalens 

storlek). Lärare A oroade sig också för bollkastningen. Hen berättade att i skolans gymnastiksal 
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finns inte en enda vägg som kan utnyttjas för kast med lyra. Skolans gymnastiksal var lärare A 

jobbar var dessutom rätt så liten. Hen menade att avståndet till ribbstolarna inte räcker till om 

man hängde där en flanellskiva för kast med lyra.  

 

Lärarna var ense om att mätningarna kommer att medföra mera jobb. De tre lärare som inte 

hade infört Move! i schemat då denna undersökning gjordes, förväntade sig att pappersarbetet, 

alltså ifyllandet av elevernas resultat osv., är det som kommer att ta mest tid och kännas 

jobbigast. ”Definitivt kommer det att medföra mera jobb. I och med att det skall bokföras. Inte 

har jag satt in mig i det heller men det skall fyllas i läroblankett och en enskild blankett för 

varje elev.” (Lärare C)  

 

Lärare D, E & F hade alla kört Move! ett par år. De tog alla upp den ökade arbetsbördan. Själva 

mätningen i sig såg de inte som en belastande uppgift. De menade att det är som vilken 

gymnastiklektion som helst. Men bokförandet av allas resultat och sedan inmatning i systemet 

är det som äter på energin. De var alla medvetna om att skolhälsovårdaren borde sköta sin del 

av processen men på deras arbetsplats fungerade inte samarbetet alls. Detta ledde till att utöver 

sina egna uppgifter, fick gymnastiklärarna sköta uppgifter som egentligen hör till 

skolhälsovårdaren. Lärarna menade att detta äter på deras energi som i sin tur sänker deras 

motivation gentemot Move!-mätningarna. Två av lärarna berättade att om de skulle få 

ersättning för extrauppgifterna skulle det kännas bättre.    

6.2 Lärarnas åsikter om innehållet i Move! 

En av forskningsfrågorna i denna undersökning var att ta reda på vad lärarna tycker om 

innehållet i Move!-mätningarna. De såg positivt på saken att mätningarna är mångsidiga och 

lyfte speciellt fram kast med lyra som en mycket bra rörelse och bra mätning. Lärarna med mera 

erfarenhet tyckte att det handlar om ganska likadana saker som gjorts med eleverna under 

tidigare år och var nöjda med en del av förändringarna ”...det är bra att flamingo stående har 

fallit bort”. (Lärare A) och syftade till en av rörelserna som fanns med i äldre konditions-/ 

muskeltest i skolan. Hen och de andra lärarna, förutom en, tyckte att rörlighetsdelen är bra. 
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Höjning av överkropp, eller magmuskeldelen som lärarna kallade den för, fick delade åsikter. 

Lärare A tyckte att den nya metoden var man ska utföra rörelsen i takt med rösten från 

bandspelaren är mycket bättre än den gamla versionen var det endast hörs ett pip. Lärare C 

igen, skulle hellre ha att man utför så många magmuskler, eller situps, som möjligt under en 

minut. Intressant var att Lärare F tyckte att höjning av överkropp var en bra rörelse och gav 

som orsak att det går inte att fuska i den, medan lärare E igen var av helt annan åsikt ”Där är 

två tester som det fuskas massor i. Den andra är armpressar och den andra är magmuskeltestet. 

Dom är inte bra för att du kan fuska fram till otroligt bra resultat”. 

Fem-steg utan ansats ansåg lärarna att är en bra och mångsidig mätning. Dock tog en av lärarna 

upp att det kan bli en utmaning att få det exakta resultatet. Hen var även fundersam över vad 

man egentligen mäter med detta. Hen jämförde en långdistanslöpare som har uthålliga muskler 

med en som har explosiva muskler. Hen drog slutsatsen att mätningen kan vara orättvis.  

20 m skyttellöpning tyckte alla lärare att är en bra mätning. Mycket pga. att den är klar och 

tydlig och många elever kan utföra den samtidigt. Två av lärarna jämförde den med Cooper 

testet och tyckte att pip-testet, som många kallar det för, är mycket bättre och också att eleverna 

hellre löper pip-test än Cooper. 

Armpress var den del av mätningarna som fick mest kritik. En av orsakerna var att den är lätt 

att fuska i och rätt så tung. ”Armpressen är dålig, fast det finns tydliga instruktioner med hur 

långt ner du skall gå och så har du nog svårt att hålla kroppen rak då du gör en riktigt, korrekt 

armpress. Och hur brett håller du händerna och kan du slingra dig upp som en orm.” (Lärare 

C) Två av lärarna hade dessutom egna barn på årskurs 5 och bådas erfarenheter om just 

armpressarna var identiska. Deras söner hade presterat 15+ armpressar i skolans Move!-

mätningar och de visste båda två att sönerna inte kan prestera en enda ren, korrekt armpress. 

Flickorna utför armpressarna i mätningarna med knäna i golvet. Det här ansåg alla de 

intervjuade att är en dålig sak och samtliga gav detta mycket negativ feedback. ”Det är ett jävla 

bullshitt.” sade Lärare C. Hen påpekade att anatomiskt sätt är det ingen skillnad mellan pojkar 

och flickor så då borde båda ha samma. Lärarna gav som förbättringsförslag att eleverna borde 
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få välja om de gör med knäna i golvet eller normala armpressar med tårna i golvet. Lärare F 

påpekade att det finns flickor som klarar av att utföra normala armpressar men inte pojkar. 

Därför kunde alla få välja hurudana armpressar de vill utföra. 

På följdfrågan om de tänker låta eleverna välja, i det här fallet flickorna, så svarade alla nej. 

”Lärarna måste följa direktiven och instruktionerna annars lider statistikens trovärdighet.” 

(Lärare B). En av lärarna berättade att hen tänker låta eleverna välja hur de utför armpressarna 

på sjuan och nian, men på åttan när mätningarna görs officiellt, följer hen de givna 

instruktionerna.  

Vissa av flickorna blir sura när de inte får utföra armpressarna på samma sätt som pojkarna 

berättade en av lärarna. Hennes kollega tyckte att alla kunde utföra normala armpressar oavsett 

att detta leder till sämre resultat. Hen menade att man borde låta alla göra normala och sedan 

gör man skalan utifrån det här. Lärare F kritiserade armpressarna för att de är så tunga och det 

är få som kommer upp till bra resultat och sedan blir eleverna, speciellt pojkarna sura när läraren 

är sträng. Lärare B jämförde årkurs 5 med årskurs 8 och poängterade att på femman kunde alla 

göra armpressarna lika för att då är eleverna fysiskt ganska så lika. Men att på åttan kunde de 

få välja för att då kan det finnas stora skillnader i elevernas kroppsbyggnad.  

Lärarna fick också ge förslag på vad man kunde förbättra med Move!:s innehåll. En av lärarna 

hade gärna haft med simning som en del av mätningen. Orsaken var den att simningen är så 

fysiskt annorlunda för kroppen jämfört med delarna som nu mäts. Också hopprep nämndes. För 

att det mäter bra koordinationen. Lärare A var nöjd att mätningarna inte kräver så mycket 

redskap som t.ex. hantlar medan lärare E igen gärna skulle ha med hantlar, bänkpress eller 

dylikt. Lärare A tyckte det går smidigare så här och lärare E skulle villa få det svårare att fuska, 

och jämförde armpress med bänkpress. I bänkpress kan du inte fuska, åtminstone inte på samma 

sätt och lika lätt som i armpress menade lärare E. 

Två av lärarna tog upp armhävningar. ”Armhävningar kanske i stället för armpress. Trots att 

de e’ många som får noll. Men de gör ingenting. Där blir dom ju starkare ändå. Jag tycker det 

e’ lättare att räkna de. Antingen kommer dom upp med hakan över räcket eller så inte. Men du 
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kan slingra dig upp på en armpress. Buffar lite med baken.” (Lärare C) Lärare E var också 

inne på armhävningar och tycker att den är bra eftersom den är klar och tydlig. Det är svårt att 

fuska och lätt att räkna och kontrollera. Men hen vill inte ha med den eftersom det är så många 

som presterar noll vilket leder till att de känner sig misslyckade. 

Det intressanta här är att de är av olika åsikter om hur eleven presterar. Den ena tycker att det 

inte gör något om eleven inte klarar sig medan den andra tycker att det är viktigt att eleven får 

ett resultat. Man kan dra slutsatsen att lärarna är nöjda med innehållet mest pga. dess 

mångsidighet men skulle gärna ta bort delar som är svåra att fuska i. De vill ha mätningar som 

är klara och tydliga och var det är lätt att ge ett rätt, noggrant svar. 

6.3 Move!:s smilisar delade lärarnas åsikter 

Feedbacken som eleverna får i Move! är indelade i tre olika kategorier (se bild 3). Dessa smilisar 

har genomgått förändringar under åren och de som nu används tog sin form för ca 1–2 år sedan 

(se bild 4). När jag tog reda på vad lärarna tyckte om de nya smilisarna jämfört med gamla hade 

jag med bilder så att lärarna hade lättare att komma med sina åsikter och idéer.  

”Jag tycker att dom här är ganska kivoga nu.”(Lärare A) En del av lärarna tyckte att smilisarna 

som nu används i mätningarna är mycket bättre än de äldre. Mest pga. att de är positiva och 

sporrande. De tillade dessutom att den gamla, var det fanns en gråtande smilis var alldeles för 

hård och negativ och de skulle inte ha kunnat tänka sig ge sådan feedback till en elev som har 

försökt sitt bästa.  

Intressant fakta som dök upp var att alla lärare hade inte fått kännedom att smilisarna hade 

ändrats. ”Jag har faktiskt inte vetat att dom ändrade den... (Lärare C) Men här bör beaktas att 

intervjuerna utfördes ca ett år innan mätningarna blev obligatoriska för lärarna som deltog i 

denna undersökning. Med andra ord hade de nästan ett år på sig att ytterligare bekanta sig med 

t.ex. smilisarna innan mätningarna sätts igång.  
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Bland lärarna var några av den åsikten att de gamla smilisarna var bättre än de nya. Men de gav 

också kritik till de gamla smilisarna och tyckte att med den måste man faktiskt få toppresultat 

för att förtjäna en glad smiley. De ansåg också att i den nya feedbacken var den gladaste och 

mittersta alldeles för lika. Och om eleven presterar så att hen får den ”suraste” smilisen borde 

också den vara sur. Utifrån detta tyckte en av lärarna att dagens ungdomar har hela livet blivit 

behandlade med bomullshandskar vilket leder till att de inte klarar av motgångar. Därför tyckte 

hen att det vore bra med en sur smilis om du inte har gjort bra ifrån dig.  

Den här frågan fick lärarna indelade i två grupper. De som föredrog den nya och de som 

föredrog den gamla. Fyra av lärarna tyckte att den nya feedbacken är absolut bättre medan de 

två andra gav nya feedbacken rätt så hård kritik. Två av de fyra som gillade de nya smilisarna 

skulle gärna göra förändringar för de tre olika kriterierna. De tyckte att smilisarna såg för 

likadana ut. De skulle gärna ha smilisar var man ser en klar och tydlig skillnad men att alla ändå 

är glada och positiva, men att så som de är nu är en utveckling åt rätt håll.  

Lärarna som tyckte att den gamla feedbacken var bättre än den nya, hade som orsak att den 

suraste, alltså den som är minst glad, den som eleven får även om hen presterar dåligt, borde 

vara orolig och lessen. De ansåg att det inte är ett bra resultat och då borde även feedbacken få 

till stånd att varningsklockorna börjar ringa. Att det inte är ok att prestera på den här nivån. 

Enligt de här lärarna ger den nya feedbacken fel bild om verkligheten till eleverna. Om de noll 

presterar får de ändå en glad smilis. Då kanske de tror att allt är ok även om de på riktigt vore i 

behov av hjälp. Som förbättringsförslag gav de: att den gladaste ska vara mycket glad, den 

mittersta aningen glad och den suraste skulle få vara aningen sur. 

Gällande skalan tyckte tre av lärarna att den var rätt så passlig för de flesta delmomenten i 

Move! Lärare D tyckte att skalan kunde ha varit aningen mildare och menade att skalan i kast 

med lyra är alldeles för svår. Här instämde en annan lärare och påpekade att många elever har 

problem med den, och berättade hur hen blev förvånad att en så stor del av eleverna presterade 

dåliga resultat i den mätningen. Dock tyckte en av lärarna helt tvärtom, att kast med lyra har en 

för lätt skala och syftade till att hen haft många elever som presterar maxresultat utan några 

problem.   Hen gav även skalan i höjning av överkropp kritik. ”Jag tycker att de här gränserna 
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är ganska låga t.ex. magmuskel testet är det ganska många som får det maximala. Där har jag 

funderat att fuskar dom i sitt utförande eller är det för lätt.” (Lärare E)  

I förfrågan om skalan märktes det att tre av lärarna hade utfört mätningarna ett par gånger 

medan de andra tre inte börjat än. De hade mera att komma med och starkare åsikter. De tre 

lärare med så att säga mindre erfarenhet, sade att de hade svårt att kommentera skalan innan de 

själva börjat med mätningarna. När intervjuerna utfördes tyckte de att skalan såg helt okej ut 

och ville inte göra några ändringar i den. 

6.4 Förslag på förbättringar för Move!-mätningarna   

I detta kapitel framförs det hurudana åsikter lärarna har om Move!, hela processen, tidpunkten 

för mätningarna och annat som inte har att göra med mätningarnas innehåll. Denna forskning 

hade som syfte att även ta reda på förbättringsförslag för mätningarna och till följande framförs 

åsikter och idéer på saker som fungerar och som kunde göras på annat sätt.  

Mätningarna utförs på årkurs 5 och årskurs 8. Här har inte lärarna något att klaga på. De var 

alla nöjda med att det utförs just på de här två årskurserna. De gav som orsak att både femman 

och åttan är s.k. ”mellanår” för eleverna. De är inte yngst i skolan och heller inte äldst. En av 

lärarna menade att på sjuan är eleverna mycket aktiva, på åttan blir de mera passiva och sedan 

på nian tar de sig i kragen och blir aktivare. Hen menade att det här leder till att vi faktiskt får 

reda på vilken nivå eleverna ligger på.  

Andra orsaker som de intervjuade tog upp var att om mätningarna utförs på femman och åttan 

kan läraren planera lektionerna utifrån resultaten som fås och på så sätt får eleven den träning 

hen är i behov av som mest. Då hinner kanske också eleven själv, speciellt om hen presterar 

dåligt i mätningarna, reagera på detta och inser själv att det inte är försent att göra något åt 

saken. Från ett praktiskt och pedagogiskt perspektiv tyckte lärarna att det är en bra sak att hålla 

mätningarna på femman och åttan. Nu hinner läraren undervisa eleven under sjuan och på så 

sätt förbereda eleven inför mätningarna och dessutom ge tips på rätt träning på åttan och nian.   



 

46 

 

Det som lärarna saknar med Move!-mätningarna är att det inte finns någon kontinuitet. Det att 

mätningarna utförs på årskurs 5 och 8 skapar inte sådana förutsättningar menade en del av 

lärarna. Men det är också en orsak till att många av lärarna kommer att utföra mätningarna även 

på sjuan och nian, för elevens skull. Så att hen kan följa med om det skett någon förändring mot 

det bättre alternativ sämre.  

Lärarna var ense om att det är bra att resultatet eleverna får i Move!-mätningarna inte påverkar 

vitsordet i gymnastik. Däremot var alla också eniga om att sättet hur eleven jobbar i 

mätningarna borde och ska inverka på vitsordet. Alltså om en elev ger 100 % borde det påverka 

hens vitsord positivt, oavsett elevens resultat och vise versa. ”Jag tycker det är helt rätt att det 

ska inte påverka vitsordet men ändå tycker jag att det ska påverka vitsordet på ett positivt sätt. 

Att om du är väldigt duktig på dom här testerna så kunde det liksom ge någo plus poäng.  Men 

absolut, det får inte sänka ditt vitsord. Att där är en ytterligare morot åt eleverna.” (Lärare E) 

Hen och en till lärare tillade även att om det inte påverkar vitsordet blir inte tröskeln så hög för 

de svaga eleverna och att det tar bort press från eleverna. 

En av lärarna, som nog tyckte att det är bra att mätningarna inte påverkar vitsordet, hade 

tudelade åsikter gällande detta. Hen menade att detta kan leda till att svagare elever bryr sig 

ännu mindre om mätningarna. Att de skulle kämpa mera och ta det mera på allvar ifall det 

påverkade vitsordet. Andra lärare menade att de elever som inte bryr sig om mätningarna bryr 

sig inte heller om vad de har för vitsord i gymnastik. 

Resultatet som eleven får i Move! ska skickas vidare till skolhälsovårdaren och till nationella 

databaser som sedan kan göra en analys över landets barn och ungas funktionsförmåga. Dock 

har föräldrarna rätt att inte låta deras barns resultat och uppgifter föras vidare. Detta tyckte 

samtliga lärare som deltog i denna undersökning att är fel. ”Vi borde få fram sådana som liksom 

sku behöva de och ge vidare sen hjälp åt dem som inte är på den förväntade nivån. Så att eleven 

sku få den hjälpen som den behöver. Och har rätt till.” (Lärare D) 

Andra lärare instämde och tror att de elever som klarar sig dåligt i mätningarna och som är i 

mest behov av hjälp också är de resultat som inte skickas vidare. Andra negativa saker som togs 
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upp av att det inte är obligatoriskt att alla resultat behandlas och skickas vidare var att lärarna 

uppoffrar så mycket av sin tid att det hela känns onödigt, både för läraren och eleven. Två lärare 

nämnde dessutom att det inte blir pålitlig statistik om inte alla resultat behandlas. ”Endera 

skickas allas resultat vidare eller så ingens.” (Lärare A) 

Lärarna ansåg att det känns jobbigt med allt extra arbete som mätningarna medför, speciellt allt 

ifyllande av papper. Som olika lösningar till problemet kom lärarna med att de kunde få extra 

betalt för extra arbetet eller att kommunen kunde anställa någon utomstående som kunde knapra 

in elevernas resultat i systemet. Eller så kunde skolhälsovården eller kanslisten göra det.    

6.5 Elevernas resultat i Move! 

Fyra av lärarna var rätt skeptiska till resultaten som eleverna kommer att prestera i mätningarna. 

De var eniga om att resultaten inte kommer att stämma överens med verkligheten och statistiken 

vi får av mätningarna kommer vara vilseledande. De kommer alltså vara positivare än vad de 

egentligen är. En av orsakerna är, som tidigare nämnts, är att allas resultat inte behandlas och 

en annan den att lärarna inte följer samma linje. Också kamratbedömningen togs upp som en 

faktor som påverkar statistikens trovärdighet, men åt båda hållen. Som exempel gavs att om 

bästa vännen räknar repetitionerna händer det säkert att hen inte är så noggrann i t.ex. att räkna 

endast korrekta utförda armpressar. Och om samarbetet mellan den som utför och den som 

räknar inte fungerar, kan det hända att det slutliga resultatet är sämre än vad det egenlitgen 

borde vara.  

Alla lärare var eniga om att de som idrottar kommer klara sig hyfsat bra och de som är passiva 

kommer inte att göra bra ifrån sig. Men enligt några av lärarna kommer även idrottare bli 

förvånade över sina resultat och hänvisade till rörlighetsdelen av mätningarna. De menade att 

här får även idrottare fakta om att de är styva i kroppen och borde tänja mera. Och mera info 

om sin funktionsförmåga överlag, som enligt lärarna många idrottare upplever att är mycket 

bättre än vad den egentligen är, t.ex. armpress, var många presterar sämre än vad de förväntat 

sig. 
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En av lärarna tog upp att det är positiv med att eleven inte endast får reda på sina svagheter utan 

också sina starka sidor. Hen var dock rädd och säker på att resultaten blir mycket missvisande 

pga. fusk. Hen menade, speciellt bland pojkar, att mätningar i skolan ofta leder till tävling och 

tävling leder till fusk. Och tog upp exemplet var hens son hade utfört en massa repetitioner i 

armpress i mätningarna medan hen vet att sonen inte klarar av så många korrekta armpressar. 

”Det fuskas jätte massor. Men jag försöker hålla dem så noggrant som möjligt men tyvärr tror 

jag att det finns många lärare som slarvar ordentligt.”(Lärare F) Denna lärare var en av dem 

som redan hade lite erfarenhet av att genomföra Move! Det här förstärker åsikten som tre av 

lärarna hade angående ”obligatorisk Move!-skolning” för alla lärare som håller mätningarna. 

Att alla borde gå en sådan skolning för att hålla samma linje. Nu leder det till opålitlig statistik 

om en del av lärarna inte gör mätningarna på allvar. Lärare C upplevde att det sällan blir bra 

om något är påtvingat och syftade till Move! ”Kanske nån boll far utanför rutan men inte är 

det väl, inte ska de vara så 100 % noga och tarkka hela tiden.” 

Här kan man dra slutsatsen att alla lärare inte är lika engagerade med mätningarna vilket i sin 

tur kan påverka statistikens trovärdighet. Också det att lärarna inte får någon extra ersättning 

av allt extra jobb leder till, enligt några av de intervjuade, att de inte orkar vara tillräckligt 

motiverade och på så sätt lider resultatens korrekthet. Till följenade följer alla sex intervjuades 

sammanfattade svar gällande hur de upplever mätningarna: 

Lärare A: ”Jag tycker om när man som lärare går igenom resultat med eleven och hen har 

gjort framsteg och ser när dom skiner upp och berättar att jag har börjat dansa. Så det här att 

dom själva kan jämföra att hej det lönar sig att göra lite. Jag tror vi kommer få medelmåttliga 

resultat. Det är ju ändå ganska samma saker som vi testat tidigare.” 

Lärare B: ”Bra att det görs men kunde göras på ett ”mindre sätt”. Att inte göra en så stor sak 

av det hela. Att man nu och då tar delar av mätningarna. Resultaten kommer att vara dåliga 

vilket betyder mera resurser, vilket är en bra sak. Mera gymnastik och se till att barnen får rätt 

kost osv. Men jag är rädd att det inte görs något åt saken. Det är endast för forskningens syfte. 

Men kanske någon som klarar sig dåligt får en aha-upplevelse och börjar leva hälsosammare.” 
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Lärare C: ”Jag känner mig inte så ivrig. Kan hända att det inte blir bra när man blir 

”påtvingad”. Skulle kännas mera givande om det fanns en kontinuitet var eleven kunde följa 

med sin utveckling. Move! kommer inte att motivera eleven att bli mera fysiskt aktivt om det 

görs på endast femman och åttan.”       

Lärare D: ”I början måste vi ta så kallade baby steps och sen börjar det att funkka. Inte kan vi 

säga ännu att hämtar det de önskvärda resultaten som någon söker efter och jag tror nog att vi 

på andra sätt kan uppnå det att vi inspirerar ungdomarna till att börja röra på sig. Jag tycker 

att man inte borde göra en så stor grej av det hela.”    

Lärare E: ”Jag tycker det är helt bra med Move!. Att nog är det viktigt att eleverna får veta om 

sin kondition att var finns det svagheter, speciellt dom elever som inte idrottar alltför mycket 

att det är liksom en väckning för dom att HEJ mina magmuskler är verkligt, eller i dåligt skick... 

kanske man får någon att bli motiverad att träna mera med hjälp av Move! Det är ok att 

jumpalärarna sköter mätningarna. Men det där extra arbetet gillar jag inte.” 

Lärare F: ”Tanken är god men i praktiken fungerar det inte. Åtminstone vi har dåligt samarbete 

med skolhälsovårdaren och dessutom känns allt påtvingat. Mätningarna kräver mycket extra 

arbete, mest allt pappersarbete. Men det är bra att eleven får en uppfattning om sin 

funktionsförmåga. Mätningarna borde göras regelbundet.” 
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7 DISKUSSION 

Syftet med denna forskning var att få information om hur lärarna ser på Move!-mätningarna. 

Allt från förberedelser till genomförande av mätningarna. Även förslag på förbättringar fanns 

med som en av forskningsfrågorna samt att hurudana resultat kommer eleverna enligt lärarna 

att prestera.  

Undersökningen visade att lärarna förbereder sig väl inför mätningarna och ger information åt 

eleverna om mätningarna på årskurs 7, samt tränar på rörelserna som mäts i Move! Detta gör 

de mest pga. att det minskar pressen på eleverna, de utför rörelserna mera korrekt vilket ger 

pålitligare statistik och allt löper smidigare. Det kom fram att det finns skillnader skolorna 

emellan i hur långt med förberedelserna lärarna är. I vissa skolor har man gjort Move!- 

mätningarna redan i några år och i vissa hade man hösten 2017 ännu inte gjort något. 

Mätningarna är obligatoriska endast på årskurserna 5 och 8 men de lärare som intervjuades 

tänker alla utföra mätningarna även på åk. 7 och åk. 9. Som orsak gav de att då får Move! en 

större betydelse. Då blir det kontinuerligt vilket leder till att eleverna känner sig mera 

motiverade eftersom då har de lättare att följa med sin utveckling. 

Det är inte bara ungdomar som blir motiverade med att följa med sin egen utveckling. Enligt 

undersökning gjord i Finland, var syftet var att ta reda på vad som motiverar unga kvinnor att 

ha gymnastik som hobby, svarade över hälften att en motivationsfaktor är att förbättra sina 

kunskaper och att följa med sin utveckling. Även att själv få sätta upp sina egna mål fungerade 

som en motivationsfaktor. (Korkiakangas, Taanila, Jokelainen & Keinänen-Kiukaanniemi 

2009, 100.) Detta stämmer överens även inom skolvärlden. Enligt Anttila och Ruokanen (2004) 

motiveras eleverna under gymnastiklektioner av olika orsaker. Dessa orsaker är bl.a. att det är 

roligt, man gör framsteg alltså konditionen blir bättre, man lär sig, man lyckas och utvecklas 

och dessutom att läraren är inspirerande.  

I denna avhandling nämnde lärarna också att de själva spelar en stor roll i hur eleverna kommer 

att ta emot mätningarna och hur eleverna kommer att uppleva mätningarna. De insåg alla att 

det är viktigt att läraren berättar för eleven och föräldrarna varför Move! görs och vad som är 
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syftet. De tyckte alla att det är lärarens uppgift att minska på pressen hos eleverna, t.ex. med att 

påpeka att det inte är någon tävling. För att motivera eleven så bra som möjligt krävs det av den 

som testar, alltså läraren, att hen är lämpligt uppmuntrande. Läraren måste se till att eleverna 

får tillräckligt mycket vila mellan de olika rörelserna. Läraren bör även ge tillräckligt med info 

om själva mätningen, så att eleven vet exakt hur en rörelse ska utföras och att hen känner sig 

säker under mätningen (Ahtiainen & Häkkinen 2007, 135).   

Majoriteten av lärarna som deltog i denna undersökning tyckte att det kunde göras förändringar 

i Move!:s innehåll. Mest kritik fick armpressarna. De ansåg att många fuskar i den och utför 

inte rörelsen rätt. Dessa lärare ansåg även att både flickorna och pojkarna borde få välja om de 

utför armpressen med knäna i golvet eller inte. Det fanns olika åsikter hos lärarna gällande 

elevernas prestationer. En av lärarna ansåg att det inte spelar någon roll ifall en elev skulle 

prestera noll och syftade till att man kanske borde införa armhävningar istället för armpressar. 

Här bör man dock komma ihåg att ett av syftena med Move! är att ge information till eleven 

om hens funktionsförmåga och uppmuntra eleven att bli mera fysisk aktiv. (Huhtiniemi 2017, 

367). Det är knappast många elever som blir uppmuntrade om de presterar noll. Dock kan det 

finnas elever som blir mycket motiverade om de enligt sig själva klarar sig dåligt och detta i sin 

tur leder till att de blir aktivare.   

Det är en stor utmaning att få bort fusket och knappast möjligt att få bort det helt och hållet. En 

av lärarna som intervjuades konstaterade att om man vill få bort fusket, eller åtminstone största 

delen av det, så håller man på med Move! under hela läsåret. Men om lärarna gör allting så rätt 

som möjligt, så kanske eleven utför rörelserna så korrekt som möjligt. Om läraren presenterar 

mätningar så att eleven inser att det inte är någon idé att fuska, att hen endast fuskar mot sig 

själv, så kanske eleven också gör allting mera rätt. Om läraren är uppmuntrande leder det kanske 

också till att eleven inte vill fuska. Dock bör man komma ihåg att eleven kanske inte fuskar 

medvetet. Av erfarenhet kan jag säga att en del elever fuskar omedvetet när en rörelse, t.ex. 

armpress, blir för tung.  Läraren kunde ju även innan mätningarna visa videon på hur en korrekt 

prestation ska se ut och på så sätt kanske få bort en del av inkorrekta prestationer. Och varför 

inte under gymnastiklektionerna låta eleverna filma sina utförandet för att sedan själva få en 

klarare bild av hur eleven utför en rörelse.      
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Som positiva saker med innehållet lyfte de fram kast med lyra, rörlighetsdelen och 20m 

skyttellöpning. Höjning av överkropp delade på åsikterna. En del ansåg den som en bra rörelse 

med andra igen inte. De som var mera positivt inställda till denna rörelse var lärarna som ännu 

inte börjat köra med Move! De andra ansåg att den endera är för lätt eller så fuskas det mycket 

i den. Lärare A tyckte att höjning av över kroppen är bättre i Move! än den som hen hade kört 

med tidigare. Hen syftade tillbaka till äldre muskel- och konditionstest, var man skulle utföra 

så många situps som möjligt på 60 eller 30 sekunder.  

Samma lärare (A), var även nöjd med att flamingo-testet hade fallit bort och syftade till delen 

från EUROFIT var man mäter balansen. Det märktes här att lärare A hade jobbat som 

gymnastiklärare i över 30 år. Hen var enda som tänkte tillbaka på äldre tester som gjorts i 

skolorna och jämförde Move! med dem. Jag ställde frågan till alla som intervjuades: Vad skulle 

du ha tagit med till Move! från de äldre konditionstesterna? De andra gav svar på idéer men 

inte på samma sätt som lärare A. Kanske de andra lärarna inte hade kört EUROFIT med 

eleverna? 

Lärarna skulle helst ha mätningar var det är svårt att fuska i. De ansåg att resultaten kommer att 

bli missvisande pga. fusk, kamratbedömning, lärarna följer inte en gemensam linje, olika 

omgivningar samt att alla elevers resultat inte skickas vidare för nationell analys. De kritiserade 

även tidpunkten för mätningarna, allt extra jobb som mätningarna medför och att det inte är 

obligatoriskt att alla elevers resultat skickas vidare. Lärarna med mera erfarenhet av Move! 

ansåg också att samarbetet med skolhälsovårdaren inte löper och att detta leder till ännu mera 

arbete för gymnastiklärarna. De flesta av lärarna som deltog i undersökningen ser på Move! 

som en bra sak om allt skulle fungera lika bra i praktiken som det fungerar i teorin. 

På Move!:s hemsidor kan både lärare och föräldrar ge feedback angående mätningarna. 

Feedbacken som ges av lärarna kan inte andra läsa på hemsidan. Själv var jag i kontakt med de 

personer som tar emot feedbacken och bad dem skicka feedbacken till mig. Bland kritiken som 

mätningarna fått fanns bl.a. att en del lärare inte fått information om mätningarna ”jag har inte 

hört någonting om move-mätningarna innan jag läste på en facebook grupp om saken.” hade 
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en lärare skrivit. En annan hade också undrat hur och vem som ska informera skolorna om 

Move!  

Nästan största delen av kritiken som lärare hade gett hade att göra med ifyllandet av resultaten. 

Var ska man fylla i? Till vem ska allt skickas? Vad är det som skickas vidare? Men även bland 

denna feedback fanns liknande förundringar som dykt upp i detta arbete. Mätningarnas tidtabell, 

varför så tidigt på året? Varför görs mätningarna och till vems fördel och om resultatens 

trovärdighet. En lärare var förundrad över att varför det är gymnastiklärarna som hamnar utföra 

mätningarna. Enligt Huhtiniemi (2017) är det inget måste att gymnastiklärarna sköter 

mätningarna. Det står ingenstans att det är just de som ska bära ansvaret. Vilken lärare som 

helst på skolan kan och får vara ansvarig.  

Men som lärarna som intervjuades i detta arbete konstaterade, så löper allt smidigare om det är 

gymnastiklärarna som håller i trådarna. De nämnde att det ju ändå har med gymnastik att göra 

och det hör till deras uppgifter att informera eleven om dess funktionsförmåga. Dessutom har 

de erfarenheten av att utföra mätningar av olika slag.  

Det skulle vara intressant att se hur andra lärare skulle reagera om gymnastikläraren sade att 

hen inte tänker utföra mätningarna, att någon annan får sköta det i stället. Jag tror att varken 

gymnastiklärarens kollegor eller rektorn skulle tycka om det. Kanske de andra lärarna då skulle 

tycka att kan inte gymnastiklärarna rätta deras prov istället? En lösning kunde vara att lärarna 

skull tura om att sköta mätningarna. Men enligt mig vore det en dålig idé. Då skulle det varje 

år vara en ny lärare, som inte gjort mätningarna på länge som skulle bära ansvaret. Lärare B 

nämnde dessutom att det inte kan finnas någon bättre än gymnastiklärarna som sköter 

mätningarna och syftade till att gymnastiklärarna känner eleverna och har bättre kontakt med 

dem om någon annan. 

Feedbacken på Move!:s hemsidor hade endast ett förbättringsförslag, att instruktionerna borde 

vara klarare och tydligare. Det tyckte även två av lärarna som intervjuades i denna 

undersökning. Båda syftade till att samarbetet med skolhälsovårdaren inte fungerade. Även om 
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det står på Move!:s hemsidor om hela processen och vem som ska sköta vad, tycks det ändå 

finnas skolor var informationen inte nått fram.  

Move! har inte fått så mycket feedback av lärarna på sin hemsida. Det går att tolka att de som 

inte gett feedback endera är nöjda med innehållet eller så kanske de är lata och inte orkar låta 

sina åsikter bli hörda. Eller kanske de anser att det spelar ingen roll om de meddelar sina åsikter 

vidare eller inte, att det ändå inte görs något åt saken.       

7.1 Hur kommer lärarna att förbereda sig själva och eleverna inför mätningarna?         

Meningen är att alla lärare som är involverade i mätningarna borde gå en skolning gällande 

genomförandet av Move! Detta är dock något som inte är obligatoriskt. Enligt denna forskning 

hade lärarna tagit reda på information om Move! på egen hand eller via fortbildning. Utifrån 

detta kan man dra slutsatsen att lärarna är engagerade i det de gör. Fortbildning skall alla lärare 

gå på men oftast har läraren möjlighet att själv välja vilka fortbildningar hen deltar i. Dock är 

detta något som kommunen bestämmer. En del kommuner väljer vilka fortbildningar lärarna 

ska delta i medan andra kommuner låter lärarna själva få välja mellan utbudet som erbjuds (FSL 

2017)   

I forskningen nämnde en av lärarna att är det önskvärt att alla lärare som skall hålla mätningarna 

för elever också skall delta i en fortbildning. Det är alltså inte obligatoriskt. Detta betyder att 

varje lärare bestämmer själv hur mycket hen har kunskap om Move! när mätningarna börjar 

utföras. Det här kan leda till missvisande statistik om inte alla lärare har samma kunskap 

menade läraren.  

Själv tror jag inte att det kommer bli obligatoriskt för lärarna att gå en s.k. ”Move!-utbildning”. 

Jag tror att när mätningarna börjar närma sig på allvar kommer också de lärare som inte fått 

någon info om Move!, om det finns av dem, att få infon. Men även om lärarna får all den info 

om mätningarna som kan tänkas ge, betyder det inte att lärarna är motiverade och vill göra 

mätningarna så korrekt som möjligt. Jag tror att ingen lärare stressar och grubblar över 

mätningarna bara de kört igång och varit en del av undervisningen i ett par år. När det blir en 
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rutin för lärarna kommer de knappast att tänka på saken lika mycket som de gör nu när allting 

är nytt.   

Av de lärare som deltog i denna undersökning var två män och fyra kvinnor. Under hela 

forskningsprocessen skilde inte svaren sig märkbart från varandra. Det var inte heller ett syfte 

att ta reda på om det finns skillnader gällande åsikterna om Move! beroende på lärarens kön. 

Men vad gällde obligatorisk skolning tyckte fyra av lärarna, alla kvinnor, att det borde vara 

obligatoriskt för alla lärare att gå en sådan skolning och de två andra, alltså männen, tyckte att 

det inte ska vara obligatoriskt för gymnastiklärarna att skola sig inför mätningarna. Här anser 

jag själv att en obligatorisk skolning vore bra men tillika har jag förståelse för dem som inte 

känner sig taggade.     

Alla lärare som intervjuades tog under intervjun upp Move!:s hemsidor. De ansåg alla att de är 

bra och innehåller all den info som behövs. En av lärarna syftade till hemsidorna och menade 

att det är en av orsakerna varför en obligatorisk skolning inte är på agendan. Lärarna tillade att 

hemsidorna är en ypperlig informationskälla för föräldrarna att bekanta sig med Move!.     

Lärarna ansåg att det är viktigt att vara väl förberedd inför mätningarna. De tänker alla 

informera eleverna om mätningarna på årskurs sju och dessutom träna på innehållet. På detta 

sätt löper mätningarna smidigare och sannolikheten att eleverna utför rörelserna korrekt blir 

större. Det är viktigt att man som lärare berättar om kommande mätningar på förhand till 

eleverna. Det lönar sig att träna på de olika delmomenten för att förstärka resultatens reliabilitet, 

men också för att eleven skall ha möjlighet att glädjas av sina framsteg samt lära sig att förbättra 

sin funktionsförmåga. Om eleverna är bekanta med innehållet har de lättare att koncentrera sig 

på sin egen prestation. På det här sättet går det att förebygga eventuella rädslor och spänning 

som mätningar kan orsaka hos eleven (Huhtiniemi 2017, 375).  

Jag upplevde att lärarna som hade mera erfarenhet av att utföra Move! också hade aningen 

sämre attityd. Det kan ju hända att när intervjuerna ägde rum hade dessa tre lärare just gjort 

mätningarna och hade hela processen färskt i minnet. På grund av detta kanske de kände sig 

mera stressade, speciellt av allt byråkratiskt som med kommer. För att inte nämna samarbetet 
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som inte fungerade mellan lärare och skolhälsovårdare. Dessa tre lärare intervjuade jag under 

november månad så kanske också regnet och mörkret var orsaker till en aning negativ attityd? 

Här bör påpekas att jag upplevde dem inte alls negativa, men om jag jämför med de tre första 

lärarna som intervjuades så fanns det en liten skillnad.  

Jag tror att de negativa tankarna som dessa lärare för tillfället har om Move! kommer att bli 

mera positiva med tiden. Speciellt om det leder till utveckling mot det bättre och att eleverna 

blir mera medvetna om sin funktionsförmåga och på så sätt gör framsteg. Och bara samarbetet 

mellan de inblandade börjar löpa så tror jag att attityderna ändras.  

En orsak till varför samarbetet mellan dessa tre lärare och skolans hälsovårdare inte fungerade 

kan bero på att mätningarna inte var obligatoriska då när de utförde dem. Lärarna syftade 

tillbaka till hösten 2016 och 2017, alltså tiden då åk. 8 fortfarande hade mätningarna som 

frivilliga. Det ka ju hända en denna skolhälsovårdare ansåg att hen blandar sig inte i 

mätningarna innan det är ett måste, alltså fr.o.m. hösten 2018. Detta kan också förklara varför 

hen inte fått info om mätningarna. Det var ju ändå nästan ett år tills mätningarna blev 

obligatoriska från det då intervjuerna gjordes.       

Jag blev förvånad när jag började intervjua de tre lärarna från andra kommunen att de redan 

hade övat på Move! under ett par års tid. Jag hade ju tänkt att alla som deltar i denna forskning 

skulle ha haft mindre erfarenhet om mätningarna. Men sen igen var det en av 

forskningsfrågorna: Hur förbereder sig lärarna inför mätningarna? Och utifrån det här fick man 

se att det kan finns rätt så stora skillnader kommunerna emellan. Det märktes genast under 

intervjuns början att dessa tre hade satt mera tid på Move! redan nu. De tog upp massor med 

exempel på vad som är bra och vad kunde göras bättre. Det finns säkert skillnader mellan 

kommunerna i förberedelserna med den nya läroplanen vilket i sin tur kan vara rakt kopplat till 

förberedelserna inför Move!, eftersom mätningarna är en del av den nya läroplanen.   

Det kom också fram, ett halvt år efter att jag utfört intervjuerna, att 2017 utförde man på 9321 

elever på åk. 8 Move!-mätning i hela landet och av denna summa gjordes 2941 i Nyland 

(Opetushallitus 2018). Alltså samma län som lärarna som deltog i denna forskning undervisade 
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i. Även detta kom som en överraskning. Antalet var betydligt större än vad jag hade förväntat 

mig. Men det är bara en bra sak att många skolor redan håller på med Move! Det framkom även 

en skala för mätningarna för årskurserna 4–9 vilket också var helt ny information för mig.  

Endast en av lärarna nämnde att kontakten med hemmet är viktig och hen har gett info inte bara 

till eleverna utan också till vårdnadshavarna. Enligt Huhtiniemi (2017, 369) är Move!:s mål att 

i första hand hjälpa eleven och hens familj att förstå funktionsförmågans positiva påverkan på 

skolgången, det dagliga välmående och fysiska hälsan. Här kan det hända att de andra tänkt på 

saken men kanske de inte tänkt på det under intervjun.   

7.2 Move!-mätningarnas innehåll 

Det kom som en överraskning att några av lärarna faktiskt var rätt så kritiska gentemot 

mätningarnas nya feedback, alltså smilisarna. Åtminstone efteråt att ha utfört de två första 

intervjuerna, som båda var kritiska mot den gamla feedbacken. De två var de första jag 

intervjuade och jag började föreställa mig att så här tycker säkert alla. Detta bevisade sig vara 

fel, eftersom de andra lärarna kritiserade de nya smilisarna. Och själv tycker jag ganska så lika 

som dem. Jag tycker att den sämsta smilisen kunde se lite oroväckande ut eftersom då har inte 

eleven gjort bra ifrån sig och något borde göras åt saken för att förbättra dennes 

funktionsförmåga. Men är bör minnas att lärare F var den som var mest emot de nya smilisarna 

och skulle gärna ha kvar den gamla versionen. Överraskande för mig var att just hen, som 

jobbade på sitt första år som gymnastiklärare, hade mest negativt att komma med.  

 

Det är en utmaning, om inte omöjligt, att skapa en feedbackmätare som alla skulle vara nöjda 

med. Om det är så att läraren tycker att en eller flera av smilisarna ger fel information till eleven, 

borde hen ge verbal och varför inte skriftlig feedback till eleven. Enligt Polvi (2015) får elever 

på universitetsnivå inte den mängden feedback de skulle vela ha och enligt forskningar får 

elever på årskurserna 7–9 mindre feedback av lärarna jämfört med elever på de lägre 

årskurserna samt gymnasiet.  
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Enligt Lorentzi & Håkansson (2011) ger lärarna verbal- och även ibland skriftligfeedback under 

lektionerna men feedbacken som ges är ofta inte tillräcklig för att eleven ska ta lärdom. Ett 

annat problem är att duktiga elever får mera feedback än svagare elever (Johansson 2005). Här 

bör man även uppmärksamma att lärarnas arbetsmängd har ökat under de senaste åren. Detta 

tog både lärare B och lärare E upp. Det kan vara stressigt på jobbet och det kräver ännu mera 

tid och energi om man ska ge både verbal och skriftlig feedback efter mätningarna.          

 

Lärarna kommenterade inte så mycket skalan. De tre lärare som inte hade börjat med 

mätningarna hade inga desto vidare kommentarer och tyckte att de vet mera om saken bara 

mätningarna kör igång. Av de tre andra nämnde en att skalan för höjning av överkropp är 

alldeles för lätt och en tyckte att skalan för kast med lyra var aningen svår. Den tredje av dessa 

tyckte att skalan överlag är rätt så svår och hon hade gjort den lättare. En av lärarna nämnde att 

hen brukar räkna klassernas medeltal om de utfört ett test. På så sätt kan klasserna tävla mot 

varandra som klass och läraren menade att detta höjer motivationen hos eleverna. Så varför 

kunde man inte också utnyttja resultaten som eleverna får i Move!?  

 

Här bör påpekas att skalan är gjord utifrån att ha testat hundratals barn och i ett senare skede 

tusentals. Så om skalan känns för lätt kan en förklaring vara att dessa elever, som i det här fallet 

gjort höjning av överkroppen, helt enkelt har den delen starkare än medeltalet jämfört med 

resten av landet.   

 

Gällande Move!:s innehåll skulle lärarna helst ta bort delar var det går, eller lätt går att fuska. 

Till de här hör armpress och höjning av överkroppen. De var nöjda med delmoment som är 

klara och tydliga, t.ex. kast med lyra och 20 m skyttellöpning. Några av lärarna gav som förslag 

att man kunde införa armhävningar i stället för armpressar. Orsaken var den att armhävningarna 

är klara och svåra att fuska i. 

 

En av lärarna tyckte att man istället för Move! borde ge eleven olika utmaningar. Fast man kan 

ju ha mätningarna som en utmaning. Att försöka få eleven att utmana sig själv. Samma lärare 

berättade att hen mäter elevernas prestationer under skolåret och för Excell tabeller på allt men 

när hen ska ge vitsord till eleven så kollar hen aldrig dessa tabeller. Enligt Puoskari et al. (2012) 

sätter hälften av lärarna vikt på prestationer i fysiska tester när de gör bedömningen. Här bör 
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minnas att när den forskningen gjordes följdes den gamla läroplanen. Den nya läroplanen tillåter 

inte att vitsordet i gymnastik baserar på hur eleven klarat sig i olika tester.  

 

Trots att testresultat inte fått påverka vitsordet i gymnastik redan under en längre tid, tror ändå 

hela 84 procent av pojkarna och 88 procent av flickorna på årskurs 9 att deras resultat i olika 

tester påverkar deras vitsord i gymnastik (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011, 74). Här får 

nog gymnastiklärarna se sig i spegeln och se till att i fortsättningen framföra detta tydligare till 

eleverna.     

 

Det var ingen överraskning att lärarna tyckte att mätningarna medför mera jobb. Och inte heller 

att det just är ifyllandet av alla resultat som kändes mest belastande. Tre av lärarna förväntade 

sig mera jobb tack vare detta och de andra tre med erfarenhet av mätningarna instämde. 

Sääkslahti et al. (2015) tog upp problemet med att få samarbetet att löpa mellan 

gymnastiklärarna och skolhälsovårdaren och insåg att detta kommer bli en utmaning. 

Enligt denna undersökning är största delen av lärarna inte alltför positivt inställda till att Move! 

använder sig av kamratbedömning. Här bör minnas att jag aldrig ställde frågan hur de ser på 

saken utan de tog själva upp det. De tycker att kamratbedömning leder till missvisande statistik 

men samtidigt hade lärarna som deltog i denna undersökning rätt så mycket erfarenhet, och var 

medvetna om att det är enda möjligheten att utföra mätningarna smidigt och under den korta tid 

som reserveras för genomförandet.   

Utifrån denna forskning fick man en hel del tips och idéer på hur man kunde göra Move!-

mätningarna bättre och resultaten mera pålitliga. Lärarna är inte alls nöjda med tidpunkten då 

mätningarna ska utföras. De upplever att de kommer emot alldeles för tidigt på hösten vilket 

orsakar stress och förargelse hos lärarna. Alla de som deltog i denna undersökning ansåg att 

Move! kunde utföras senare på året och gav som förslag novembermånad då det regnar och är 

dåligt väder och man ändå måste vara inomhus. En av lärarna nämnde också att många elever 

får flunsa och blir sjuka i början av skolåret och hen var rädd för att detta medför att för många 

elever blir mätningarna ogjorda pga. sjukdom. Om eleven inte är frisk ska hen heller inte utföra 

mätningarna (Huhtiniemi 2017, 374). 
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Det bör också påpekas att en del av Move!:s innehåll kan göras utomhus. Till exempel 20 m 

skyttellöpning, fem-steg utan ansats och kroppens rörlighet kräver inte att man måste vara 

inomhus. Men enligt denna studie kan omgivningen, underlaget och redskapen påverka elevens 

resultat. Som exempel kan nämnas fem-steg utan ansats var det kan ha en betydande roll om 

detta utförs på en sandplan eller på en friidrottsbana. Det var lärare B som grubblade över denna 

sak och tog upp att det är en väsentlig skillnad om du springer/hoppar med spikskor eller 

löpskor. Enligt Ahtiainen och Häkkinen (2017) borde redskapen alltid vara samma, t.ex. skorna, 

som kan påverka resultatet tack vare deras form och elastiska egenskaper. Mätningarna blir 

orättvisa om man tänker på elevens utrustning. En del kanske har dyra, fina löpskor medan 

andra utför mätningarna med s.k. skateskor. Lärarna borde påpeka att alla borde utföra delar av 

mätningen med löpskor men tillika kan man inte kräva av föräldrarna att barnen har löpskor. I 

vissa fall kan det bero på att föräldrarna har det dåligt ställt ekonomiskt och pga. av det inte råd 

att skaffa löpskor.   

Omgivningen spelar roll i hur slutresultatet blir. Det är viktigt att omgivningen är lugn och 

tillämpad för att utföra mätningar i. Oftast görs mätningar inomhus eftersom utomhus finns 

många faktorer som kan påverka resultatet, t.ex. temperaturen, luft fuktigheten och vinden. En 

annan orsak varför man strävar efter att utföra mätningar inomhus är den att omständigheterna 

alltid är lika och vid utförande av mätningar är detta en extremt viktig sak. (Ahtiainen & 

Häkkinen 2017, 137.) 

Jag håller med om att det är bäst, om möjligt, att utföra mätningar inomhus. Men redskapen kan 

krångla till det. Eleverna som gör Move!-mätningarna är i en växande ålder. Det är mycket 

möjligt att de inte använder samma skor som de hade då de senast gjorde mätningarna, om vi 

nu antar att eleven gjort mätningarna även på åk. 7. Kast med lyra är en del av Move! som 

läraren bör vara noga med kvaliteten på tennisbollarna. Bollarna kan inte ena året vara mjuka 

och andra året hårde. Själv har jag blivit lärd att bollen ska studsa 50cm om man låter den falla 

fritt från 1m.       

Enligt Oksanen (2016) har 20m skyttellöpning, 5-steg utan ansats, höjning av överkroppen och 

armpress måttlig eller rätt så bra validitet och reliabilitet. Också kroppens rörlighet och kast 
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med lyra har en bra eller måttlig reliabilitet, men eftersom dessa två är betydligt nyare och 

utvecklades speciellt för Move! finns det inte lika mycket forskning som stöder deras pålitlighet 

jämfört med de andra delarna i Move! Oksanen (2016) menar att man bör i fortsättningen forska 

mera i detta och speciellt i finska barns prestationer i Move!           

Man kan dra slutsatsen att lärarnas förbättringsförslag för Move! skulle påverka reliabiliteten 

för elevens resultat. Obligatorisk skolning skulle medföra att alla lärare följer en gemensam 

linje. Strikta regler och direktiv som bör följas också följs, alltså att skolhälsovårdaren sköter 

sin del. Om lärarna skulle få ersättning för allt extra arbete skulle de vara mera motiverade och 

om alla elevers resultat skulle skickas vidare så skulle lärarna känna större betydelse för 

mätningarna. För att detta skulle bli verklighet, krävs inte bara mera resurser, utan även mera 

engagemang av alla som är involverade. Rektorn måste ge strikta direktiv om vem som sköter 

vad och t.ex. se till att skolhälsovårdaren sköter sina uppgifter.  

För att göra det obligatoriskt att allas resultat skickas vidare krävs lagändringar vilket betyder 

stora saker som man inte så där bara ändrar på. Den finska lagen tillåter inte att behandla elevens 

resultat i samband med hälsogranskningen utan vårdnadshavarnas lov. Detta beror på 

utbildningsstyrelsens datasekretess vilket betyder att man inte får publicera en minderårigs 

uppgifter utan föräldrarnas lov (Vehkamäki, Lahtinen & Tamminen-Dahlman 2013; hänvisad 

av Huhtiniemi 2017, 381).    

7.3 Sammanfattning av förbättringsförslag    

Efter att ha funderat på svaren jag fick i denna undersökning, konstaterade jag att följande saker 

kunde bearbetas för att göra mätningarna bättre. Om tidpunkten för mätningarna sköts fram 

med två månader och att lärarna fick ersättning för allt extra arbete vore de nöjdare. Detta kräver 

dock förändringar på andra håll vilket betyder att kommunen borde ta ställning. Rektorn kunde 

också ta mera ställning och ansvar när det gäller att se till att alla inblandade sköter uppgifterna 

som är riktade till just den. Skolorna inom samma kommun borde samarbeta men också 

samarbete mellan kommunerna kunde vara en bra sak. Från elevens synvinkel vore det bra att 
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hen inte bara får tillräckligt mycket info om mätningarna utan även att hen förstår all den info 

som ges, t.ex. syftet med Move! och att det inte påverkar vitsordet i gymnastik.     

7.4 Forskningens validitet och reliabilitet          

När man mäter reliabiliteten mäter man tillförlitligheten. Med detta menar man att alla som blir 

intervjuade ska få samma frågor och frågorna ställda på samma vis. Situationen och 

omständigheterna ska vara lika för alla. (Trost 2010, 131.) Detta strävade jag efter när 

intervjuerna gjordes. Jag ställde samma frågor till alla men ordningsföljden av frågorna kunde 

variera beroende på hurudana svar den intervjuade gav. Om den intervjuade gick in på ett tema 

som jag hade tänkt ta mera mot slutet av intervjun så fick hen berätta fritt temat och sedan var 

det temat avklarat.    

Undersökningens reliabilitet kan ha tagit skada av att några av de som intervjuades var bekanta 

till mig från tidigare. Då kan det hända att de ser mig som deras kollega istället för en som utför 

en intervju. Det kom också fram att en av de intervjuade är mamma till två av mina elever. 

Även detta kan ha påverkat reliabiliteten. Enligt Jacobsen (2017) kan det uppstå problem om 

kontakten är nära mellan den intervjuade och den som intervjuar. Det kan leda till att den 

intervjuade ger svar som hen tror att den som utför intervjun vill ha. Jag märkte dock ingen 

skillnad i de intervjuades svar, oavsett om de kände mig från tidigare eller inte.  

Alla intervjuer ägde rum på den intervjuades arbetsplats, dvs. skolan. Alla, förutom två 

intervjuer utfördes i ett enskilt rum var vi inte blev störda av något. Enligt Trost (2010) ska 

intervjun ske i en miljö som är lugn och var det inte finns faktorer som kan störa intervjun. Den 

intervjuade ska få känna sig hemma och det är hen som ska få bestämma var intervjun äger 

rum. En av intervjuerna, den som blev den kortaste, utfördes i lärarrummet. När intervjun 

började var vi på tumanhand men mot slutet kunde någon enstaka lärare gå in och ut. Detta kan 

ha varit en orsak till att intervjun blev aningen kortare. Den andra intervjun som inte utfördes i 

enskilt rum utfördes i stället vid en samlingsplats för elever på skolan. Skoldagen hade tagit slut 

för så inga elever fanns på plats. Men efter en tid kunde det gå någon enstaka kollega till den 
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intervjuade förbi. Dock upplevde varken jag eller den intervjuade att detta på något sätt skulle 

ha stört intervjun.  

Med intervjuns validitet menar man att frågorna man ställer till den intervjuade är avsedda och 

formulerade för just det man vill få reda på (Trost 2010, 133). Alltså svarar undersökningens 

resultat på det man är ute efter (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231). Frågorna jag ställde 

var alla direkt kopplade till underökningens syfte. Men efter att ha läst igenom intervjuerna och 

inledde innehållsanalysen kunde jag konstatera att en liten bråkdel av innehållet fick jag lämna 

bort. Som exempel vad lärarna tycker om tidpunkten för mätningarna. Denna del nämns endast 

i arbetets diskussion och inte överhuvudtaget i resultatdelen. Detta beror mest på att 

handledaren tyckte att det är info vi redan vet och inget nytt att sätta fokus på.  

Tidpunkten för mätningarna kunde ske senare på året om man flyttade fram 

hälsogranskningarna. Move! är kopplat till de breda hälsogranskningarna som eleverna har på 

åk. 5 och 8. Det är orsaken till att tidpunkten för Move! är så tidigt på läsåret. Ifall mätningarna 

ägde rum i t.ex. november, betyder det att man också måste se om hälsovårdarens arbetsschema. 

Lärare A föreslog att man kunde utföra mätningarna i slutet på sjuan. På det sättet skulle 

resultaten finnas färdigt på hösten när skolan börjar. Jag tror dock inte att många andra skulle 

ha samma åsikt med tanke på hur mycket jobb lärarna har tiden före sommarlovet. Dessutom 

kan vissa av barnen i högstadieåldern växa flera centimeter under en sommar och då kan deras 

prestationer från mätningarna inte stämma överens med nuläget då hälsogranskningen hålls.   

Under hela forskningsprocessen följde jag noga de etiska direktiven. Enligt Trost (2010) som 

citerat Seidman (1998) ska man informera den intervjuade om följande saker: a) för vem och 

med vilket syfte görs undersökningen, b) rätten att delta eller att avstå, c) rätten att dra sig ur 

och att få läsa intervjun, d) anonymitet och e) hur studiens resultat kommer att spridas. Den 

intervjuade har rätt till sin egen värdighet och till sin egen integritet. Den som intervjuar måste 

respektera tystnadsplikten och påpeka att man inte behöver svara på alla frågor om man inte 

vill (Trost 2010, 123–126).  
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Denna forskning innehöll inte några obekväma frågor och ingen lämnade heller någon fråga 

obesvarad. Alla som deltog var vuxna vilket betyder att jag inte behövde lov av någon för att 

utföra intervjuerna. Enligt Trost (2010) ska man inte berätta för den intervjuade om möjliga för- 

och nackdelar som intervjun kan föra med sig. Detta gjorde inte jag heller. Men självklart 

respekterade jag konfidentialiteten och tystnadsplikten och berättade för de intervjuade att när 

undersökningen är färdig förstörs deras intervjuer dvs. ljudmaterialet.   

Objektiviteten i denna undersökning förstärks av att det är samma person som utfört alla 

intervjuer. När man är objektiv är man neutral, utan åsikter och tar inte ställning till något. 

Enligt Trost (2010) är det orealistiskt att som intervjuare vara helt objektiv. Han menar att förr 

strävade man som intervjuare efter att vara helt objektiv medan nuförtiden är det rätt så få som 

ser på saken så. Han fortsätter med att intervjuarens åsikter inte ska ha någon betydelse då 

intervjun utförs. Man ska inte vara helt nollställd men ändå försöka undvika få fram sina egna 

åsikter.  

När intervjuerna gjordes strävade jag till att vara så objektiv som möjligt. Jag gav inga egna 

åsikter även om det ofta kändes svårt att låta bli och hållas neutral. Jag försökte hålla samma 

ton i frågorna och när jag lyssnade igenom intervjuerna tycker jag att jag klarade det bra. Också 

med tanke på att några av de som jag intervjuade känner mig via arbetet från förr, lyckades jag 

enligt mig själv bra med att vara en som utför en intervju istället för den vardagliga kollegan.   

Det hände att efter intervjun ville den intervjuade höra om vad andra hade gett för svar. Då 

växlade vi några ord och jag nämnde kanske något som någon annan hade tagit upp och tänkt 

på. Några insåg då på ögonblicket att hur kom inte jag att tänka på det? Då fick jag för mig att 

kanske jag borde ha utfört en gruppintervju istället? Jag kunde ha delat in de intervjuade i två 

grupper. Då hade de första tre fått diskutera tillsammans om temat och sedan hade jag utfört en 

till gruppintervju med de tre andra. Kanske hade jag då fått ännu mera ut av undersökningen? 

Men enligt Trost (2010) skall man undvika att intervjua flera på en gång. Det kan löpa bra men 

oftast blir det komplicerat. Det kan hända att någon överröstar de andra och de mera tystlåtna 

förblir tysta under större delar av intervjun.  
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En av de intervjuade berättade efter intervjun att hen kommer säkert på en massa bra saker att 

säga genast då jag stänger av bandspelaren. Här känner jag igen mig. Kanske jag borde ha 

skickat frågorna på förhand till de intervjuade så kanske jag hade fått ut mera av 

undersökningen. Det här var även första gången jag utförde intervjuer. Det kändes som om jag 

blev bättre och mera erfaren för varje intervju. Men jag tycker att jag utförde intervjuerna rätt 

så bra. Jag gav den intervjuade tiden att i lugn och ro få fundera och jag ställde följdfrågor tills 

jag ansåg att jag fått ett konkret svar. 

Jag var insatt i ämnet på förhand men efteråt när jag tänker på saken så kunde jag ha läst på 

ännu mera än vad jag gjorde. Jag kunde ha frågat mer om vad lärarna tycker om 

kamratbedömning och bett dem ge feedback på lapparna som fylls i och skickas hem till 

föräldrarna. Däremot tycker jag att jag lyckades bra med svara på forskningsfrågorna och 

upplever även att forskningen gav mig något som jag kan ha nytta av i arbetslivet.    

Ämnet för detta arbete är mycket relevant med tanke på att Move! är så nytt och att det då denna 

undersökning gjordes ännu inte tagits officiellt i bruk på årskurserna 7–9. Hade jag gjort 

undersökningen ett år senare kan det hända att en del av informationen hade sett annorlunda ut. 

Jag anser själv att jag lyckades bra med timingen just pga. detta. 

I teoridelen använde jag ett par gånger andrahandskällor. Detta är något man borde undvika och 

istället alltid söka fram originalkällan. Dock hänvisade jag så få gånger till andrahands källor, 

så enligt mig har det i slutändan inte så stor betydelse. Brist på tid var största orsaken till att jag 

bestämde mig för andrahandskällor. Originalkällorna skulle ha varit mycket svåra och 

tidkrävande att få tag på.            

7.5 Förslag på fortsatt forskning 

När denna undersökning gjordes var Move!-mätningarna för grundskolan dvs. åk 5, en relativt 

ny grej som införts till gymnastikundervisningen. För åk 8 hade mätningarna officiellt ännu inte 

börjat när intervjuerna gjordes. De som intervjuades undervisade alla på årskurserna 7–9, alltså 

hade inte mätningarna börjat för deras del på allvar. Det var genomtänkt att endast hålla fokus 
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på lärare som endast undervisar på högre klasser. Några av lärarna påpekade att jag skulle 

återkomma om några år och fråga dem på nytt vad de tycker och anser om mätningarna.  

Därför ger detta arbete en bra grund till fortsatt forskning. Ifall man gjorde samma undersökning 

om fem till tio år, när lärarna vant sig med Move! får man säkert ännu mera ut av det. Då kunde 

man jämföra resultaten med det som kommit fram i det här arbetet. Att såhär såg lärarna på 

mätningarna innan de ens hade börjat och i dagens läge är åsikterna och attityderna följande.   

Kanske det sker förändringar gällande mätningarna under de kommande åren? Några av lärarna 

påpekade att det ska bli intressant att se hur allt ser ut om några år. Har något ändrats mot det 

bättre alt. sämre och har lärarna blivit effektivare med att utföra mätningarna.    

Man kunde även göra samma, eller liknande forskning i finska skolor och sedan jämföra 

resultaten med de som denna undersökning kommit fram till. Det vore intressant att se om det 

finns skillnader mellan svenskspråkiga- och finskspråkiga skolor eller är det rätt så lika 

oberoende språk och kultur. Och varför inte undersöka om det finns skillnader i åsikterna 

gällande mätningarna beroende på var i landet man undersöker. Denna forskning gjordes i södra 

Finland, i rätt så stora skolor som hade rätt bra med utrymme och tillgång till idrottsfaciliteter. 

Kanske åsikterna är annorlunda i andra delar av landet? Eller så kunde man forska i om det 

finns skillnader mellan lärare som undervisar för de lägre årskurserna jämfört med de som 

undervisar årskurserna 7–9.           
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