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SAMMANDRAG 

Lapela, P. 2018. Lärares erfarenheter av Move!. Fakulteten för idrottsvetenskaper, 
Jyväskylä universitet, Pro gradu -avhandling i idrottspedagogik, 42 s., 1 bilaga.  

Syftet med denna avhandling är att undersöka grundskolelärares erfarenheter av de 
nationella Move!-mätningarna i årskurs 5. Frågeställningarna berör hur lärarna genomfört 
mätningarna, vilka problem de anser att finns kopplade till Move!, hur mycket resurser 
Move! har krävt, hur elever och vårdnadshavare har reagerat på Move!-mätningarna, vad 
lärarna tycker om Move!-materialet och om informationen om Move!, samarbete kring 
Move! samt vilka förändringsförslag lärarna har för Move!. 

Undersökningen är kvalitativ och som datainsamlingsmetod användes halvstrukturerade 
intervjuer med öppna frågor. Fem lärare som ansvarat för Move!-mätningar i årskurs 5 
intervjuades i augusti och september 2018. De är alla från olika landsbygdsskolor med ett 
elevantal under 150. För att få fram lärarnas olika erfarenheter av Move! strukturerades 
intervjuerna enligt teman då materialet analyserades. 

De intervjuade lärarna har genomfört Move!-mätningarna på lite olika sätt på grund av 
både egna val och yttre omständigheter. Lärarna lyfte fram olika problem. Höjning av 
överkroppen och armpress ansåg några lärare var problematiska på grund av att de var 
svåra för eleverna att göra eller för att det var skillnad i utförande enligt kön. Hur 
mätningarna påverkade eleverna och hur Move! passar in i tankesättet kring normal 
gymnastikundervisning lyfte lärare fram som andra problem. Även frågan hur tillförlitliga 
och jämförbara resultaten är när alla lärare gör sina egna tolkningar av materialet och när 
eleverna är med i bedömningen kom upp i intervjuerna. Lärarna använde olika mycket 
resurser till alla uppgifter kopplat till Move!. Alla hade satt mest tid på Move! första 
gången. Lärarna hade fått få reaktioner av elever och vårdnadshavare. Move!-materialet 
tyckte alla lärare att var ändamålsenligt och tillräcklig. Informationen när Move! var nytt 
tyckte lärarna att hade kommit ganska sent, men annars tyckte de att informationen om 
Move!-mätningarna har varit tillräckligt. Endast information om vad man kan göra med 
resultaten efteråt saknade några. Samarbete med andra instanser kring Move!, förutom att 
skolhälsovården fick resultaten, fanns inte vid någon av skolorna. Tidpunkten, vem som 
ansvarar för Move!, hur mätningen av höjning av överkroppen genomförst och hur 
resultaten kan föras vidare till årskurs 8 var aspekter som lärare lyfte fram vid frågan om 
förändringsförslag. 

Undersökningen visar att Move!-mätningarna kan göras på flera olika sätt, ett visst sätt 
behöver inte lämpa sig för alla skolor och lärare. Move!-materialet och informationen om 
Move! kräver inga åtgärder. Det finns andra aspekter kring Move! som man borde 
reflektera över med tanke på framtiden. Speciellt vad som händer efter att mätningarna är 
genomförda borde få tydligare ramar. 

Sökord: fysisk funktionsförmåga, Move!, fysisk aktivitet. 
  



 

 

ABSTRACT 

Lapela, P. 2018. Teachers’ experiences of Move!. Faculty of Sport and Health Sciences, 
University of Jyväskylä, Master’s thesis in Sport pedagogy, 42 pp., 1 appendix. 

The aim of this thesis is to examine primary school teachers’ experiences of the national 
Move!-measurements in the fifth grade. The questions at issue concern how the teachers 
executed the measurements, what problems they consider to be linked to Move!, how 
much resources Move! have required, how pupils and guardians have reacted on Move!-
measurements, what the teachers consider of the Move!-material and the information about 
Move!, Move!-cooperation and what changes the teachers have for Move!. 

The research is qualitative and as data collection method semi-structured interview with 
open questions was used. Five teachers who had been responsible for Move!-
measurements were interviewed in August and September in 2018. They are all from 
different rural schools with under 150 pupils. The material was structured in themes for the 
analysis to show the teachers’ different experiences of Move!. 

The interviewed teachers have made the Move!-measurements in slightly different ways  
as a result of both their own choices and external circumstances. The teachers pointed out 
different problems. Upper body lift and push-ups some of the teachers considered to be 
problematic due to they were difficult for the pupils to perform or because there were a 
different in performance thus to gender. How the measurements affected pupils and how 
Move! suits with the perspective of the normal physical education were aspects teachers 
pointed out as problems. Also the question how reliable and comparable the results are 
when every teacher make their own interpretation of the material and when pupils are part 
of the assessment came up in the interviews. Every teacher needed a different amount of 
resources to execute Move! and the first time executing Move! required the most time 
effort. The teachers had got few reactions from pupils and guardians. All teachers thought 
the Move!-materials were well made for the purpose and enough. The information when 
Move! was new hade came late according to the teachers, but otherwise they thought the 
information is good. Some only missed the information what to do with the results 
afterwards. At the schools there were no other cooperation than that the school healthcare 
got the results. Finally, as change proposals the teachers pointed out the time frame for 
Move!, who is responsible of Move!, how the measurements of upper body lift schould be 
done and how the results will be transferred to the eighth grade. 

The research show that Move!-measurements can be done in different ways; one way do 
not suit all schools and teachers. The Move!-material and the informations about Move! 
are good as they are now. However, there are other aspects of Move! that should be 
reflected in the view of the future. Especially what happens after the measurements are 
done should have clearer frames. 

Key words: physical functional capacity, Move!, physical activity.  
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1 INLEDNING 

Den fysiska aktiviteten bland finländska barn och unga är låg; endast en tredjedel rör sig 

tillräckligt enligt motionsrekommendationerna. Detta innebär att två tredjedelar av 9–15-

åringar motionerar raskt mindre än en timme per dag. Inaktiviteten är högst bland 15-

åringarna; över fyra femtedelar av dem rör sig inte tillräckligt. (Kokko, Mehtälä, Villberg, 

Ng & Hämylä 2016.) I det finländska samhället finns en oro över på vilket sätt den allt mer 

fysiskt inaktiva och stillasittande kulturen kommer att påverka barn och unga nu och i 

deras framtida liv. Därför valde Utbildnings- och kulturministeriet tillsammans med 

Utbildningsstyrelsen år 2010 att den idrottsliga fakulteten vid Jyväskylä universitet skulle 

leda arbetet med att utveckla ett system för uppföljning av elevers fysiska 

funktionsförmåga. Detta som ett led i att förebygga ungas stillasittande livsstil och de 

problem den medför samt att främja deras hälsa. Slutresultatet blev Move! - ett 

uppföljningssystem för fysisk funktionsförmåga. I arbetet att planera Move! var även 

social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt 

undervisningssektorns fackorganisation OAJ involverade. (Utbildningsstyrelsen 2017b.) 

Sedan höstterminen 2016 har Move!-mätningar, alltså mätningar av elevers fysiska 

funktionsförmåga, varit obligatoriska att genomföra i årskurs 5. Mätningarna bör göras i 

augusti-september, så när detta arbete färdigställs har officiella Move!-mätningar gjorts tre 

gånger i skolorna. 

Nu när Move!-mätningarna gjorts några gånger i årskurs 5 är det intressant och viktigt att 

ta reda på vilka erfarenheter det finns bland lärare som genomfört mätningarna. Finns det 

problematik som borde vidarebefordras till andra distanser för att möjliggöra bättre Move!-

mätningar i framtiden eller finns det behov av ytterligare stöd för att genomföra 

mätningarna säkert? Det här är viktiga frågeställningar som utgående från några skolors 

synvinkel kommer att belysas genom denna avhandling. 

Mitt intresse för att undersöka lärares åsikter om Move! grundar sig på att jag bland annat 

undervisar gymnastik i årskurserna 7–9 i två olika skolor och har valt att genomföra 

Move!-mätningarna i årskurs 8 redan i två års tid, även om det inte varit obligatoriskt. 
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Utgående från dessa erfarenheter tycker jag det är intressant att få ta del av andra lärares 

erfarenheter. På grund av att mätningarna varit obligatoriska endast i årskurs 5 valde jag att 

fokusera på lärare som gjort mätningarna i den årskursen, även om det finns lärare som 

gjort mätningarna också i årskurs 8. 
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2 FYSISK FUNKTIONSFÖRMÅGA 

I detta kapitel  beskrivs fysisk funktionsförmåga och andra relevanta begrepp. De begrepp 

som valts är sammankopplade med Move!-mätningen och ger följaktligen en grund för att 

bättre förstå detta arbetes följande delar. 

2.1 Fysisk funktionsförmåga 

Fysisk funktionsförmåga är ett begrepp som saknar en klar och entydig definition. 

Rissanen (1999) har sammanställt en tabell med olika definitioner som använts i olika 

studier. Enligt den kan fysisk funktionsförmåga definieras som enskilda organs 

funktionsförmåga eller kroppens förmåga att klara av fysiska ansträngningar, men också 

som att säkerställa grundläggande behov och att klara av vardagen och vardagliga sysslor. 

Ytterligare har fysisk funktionsförmåga definierats som självvård. 

American College of Sports Medicine (2014) har definierat begreppet fysisk kondition 

genom att dela in det i hälsorelaterad och färdighetsbaserad fysisk kondition. Flexibilitet, 

kroppssammansättning, muskelstyrka, muskeluthållighet samt uthållighet kopplas ihop 

med hälsorelaterad fysisk kondition. Balans, koordination, reaktion, rörlighet, snabbhet och 

styrka är däremot delar av färdighetsbaserad fysisk kondition. De färdighetsbaserade 

konditionsfaktorerna påverkar i hög grad idrottsprestationer, medan de hälsorelaterade 

konditionsfaktorerna inverkar på det dagliga livet, alltså på hur vi kan fungera i vardagen. 

Begreppet hälsorelaterade konditionsfaktorer är i det närmaste jämförbart med det begrepp 

som i detta arbete definieras som fysisk funktionsförmåga. 

Fysisk funktionsförmåga definieras också som “förmåga att klara av vardagslivets valfria 

och nödvändiga uppgifters fysiska krav” (Tammelin & Karvinen 2008). Den kan tränas 

och upprätthållas likaväl genom fysisk ansträngande aktivitet som genom vardagsmotion, 

såsom att gå i trappor eller att cykla till skolan (Kalaja 2017). 
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2.2 Fysisk funktionsförmåga i Move!-mätningarna 

I Move!-mätningarna förklaras fysisk funktionsförmåga som  

kroppens funktionella förmåga att klara av att utföra uppgifter som kräver fysisk 

ansträngning och att uppnå uppställda mål. Den syns i förmågan att röra sig med 

egen kraft, att utöva fritidssysselsättningar och att utföra vardagssysslor. 

(Utbildningsstyrelsen 2015) 

Sensomotoriska färdigheter, motoriska grundfärdigheter och olika konditionsfaktorer hör 

till den fysiska funktionsförmågan (Huhtiniemi 2017). De olika konditionsfaktorerna är 

“uthållighet, rörlighet, snabbhet, styrka och skicklighet” (Utbildningsstyrelsen 2015). 

2.1.1 Sensomotoriska färdigheter 

Sensomotoriska färdigheter är grunden för inlärning, såväl fysisk som intellektuell 

inlärning. Goda sensomotoriska färdigheter innebär att personen kan beakta hela sin kropp 

i olika miljöer. De sensomotoriska färdigheterna påverkas av olika faktorer som påverkar 

syn, hörsel och känsel. Även perceptionen av rörelse och balans är en del av de 

sensomotoriska färdigheterna. (Utbildningsstyrelsen 2016.) 

2.1.2 Motoriska grundfärdigheter 

De motoriska grundfärdigheterna som är viktiga för att klara av vardagliga sysslor är 

balansförmåga, rörelseförmåga och förmåga att hantera redskap (Utbildningsstyrelsen 

2016). Balansförmåga innebär att man kan hålla en kroppsställning både stillastående och i 

rörelse, alltså statisk respektive dynamisk balans (Ahtiainen 2018b). Balansen kan tränas 

genom att man rör sig på olika sätt i olika miljöer. Basfärdigheter och 

rörelsekombinationer bildar rörelseförmågan. Rörelse med riktning innebär 

rörelseförmåga, varvid rörelsen kan ske på olika sätt. Det säger sig självt att förmåga att 

hantera redskap innebär att klara av att med olika kroppsdelar ta emot och lämna ifrån sig 

föremål av olika karaktär. Exempel på hantering av redskap är olika typer av kast och 

stötar. Öga-handkoordination är viktigt för hanteringen av redskap och den kräver både 
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finmotoriska och grovmotoriska färdigheter, varav det senare är viktigare inom 

gymnastikundervisningen. Förmågan att hantera redskap är en av de färdigheter barn har 

svårast med på grund av att de sensomotoriska färdigheterna och övriga motoriska 

grundfärdigheter bör vara goda först. (Utbildningsstyrelsen 2016.)  

2.1.3 Uthållighet 

Uthållighet handlar om hur kroppen klarar av utmattning, vilket ses i hjärtats, lungornas 

och cirkulationsorganens funktionsförmåga (Kalaja 2009a). Definitionen av uthållighet 

varierar. Nupponen (2018) delar in uthållighet i grunduthållighet och snabbhetsuthållighet. 

Utöver dessa kan även nämnas definitioner som fartuthållighet och maximal uthållighet 

(Kalaja 2009a). 

2.1.4 Rörlighet 

Rörlighet handlar om ledernas förmåga att röra sig. Denna påverkas av musklernas och 

ledernas förlängningskapacitet (Ahtiainen 2018a). Rörligheten varierar från led till led 

(Donnelly, Mueller, Gallahue 2017). En god rörlighet är viktigt för idrottsprestationer, men 

också viktigt för att klara av vardagliga sysslor (Ahtiainen 2018a).  Rörligheten är bas för 

de övriga konditionsfaktorerna; utan god rörlighet är det svårt med till exempel 

uthållighetsträning. För att upprätthålla och förbättra rörligheten krävs tänjning, vilken kan 

utföras före, under eller efter en fysisk prestation. Tänjningarna ska vara relativt korta och 

aktiva. (Kalaja 2011.) Både dynamiska och statiska tänjningar förebygger skador 

(Donnelly, Mueller, Gallahue 2017). 

2.1.5 Snabbhet 

Snabbhet är en viktig del av den fysiska funktionsförmågan; exempelvis minskar risken för 

skador vid halkning när snabbhetsfärdighterna är goda (Kalaja 2010). Snabbhet delas in i 

explosiv snabbhet, reaktionssnabbhet och rörelsesnabbhet (Kalaja 2010; Nupponen 2018). 

Explosiv snabbhet handlar om enskilda rörelser vars rörelsemönster har ett rakt förlopp 

mellan början och slutet, exempelvis ett handbollskast. Den maximala styrkan påverkar 

den explosiva snabbheten, men även en god teknik krävs för bästa resultat. Nervsystemets 
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förmåga att förmedla impulser påverkar reaktionssnabbheten. Denna utvecklas i 

barndomen fram till pubertetens slut. Rörelsesnabbheten varierar enligt rörelseform; gång 

och löpning är de mest vardagliga. Förutom den snabbaste möjliga kontinuerliga farten vid 

prestationen  byggs rörelsesnabbheten även upp av accelerationen i början av prestationen. 

(Mero 2004.) 

2.1.6 Styrka 

Styrka behövs till allt, från att hållas upprätt till att genomföra olika fysiska prestationer 

(Utbildningsstyrelsen 2016). Styrkan indelas i uthållighetsstyrka, maximal styrka och 

snabbhetsstyrka (Kalaja 2009c; Nupponen 2018). Vid förbättring av uthållighetsstyrkan 

förlängs den tid under vilken man klarar av utföranden som kräver muskelstyrka, vilken är 

den viktigaste typen av styrka för barn och unga (Kalaja 2009c). Den maximala styrkan 

handlar om vad en muskel eller en muskelgrupp kan åstadkomma i en rörelse, vilket mäts i 

hur mycket kraft som kan produceras eller hur mycket vikt som kan flyttas. Sprintlöpning 

är ett bra exempel på snabbhetsstyrka; musklerna åstadkommer då mycket kraft snabbt 

under en relativt kort tid. (Thomeé, Augustsson, Wernbom, Augustsson & Karlsson 2008.) 

2.1.7 Skicklighet 

Skicklighet innebär hur man hanterar sina rörelser. En synonym till begreppet är 

koordination. Skicklighet sammankopplar de övriga delarna av fysisk funktionsförmåga. 

God koordination är en förutsättning för snabba och precisa rörelser, för hur man reagerar 

på förändrade omständigheter samt innebär en förbättring av de motoriska färdigheterna. 

Skicklighet kan utvecklas genom att man testar olika idrottsformer och -grenar i olika 

omgivningar, utan att glömma bort att även inom en specifik idrottsgren kan 

omständigheterna förändras för att utveckla skickligheten.  (Kalaja 2009b.) 
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3 OLIKA KONDITIONSTEST I SKOLAN 

Move!-mätningarna är den första mätningen av fysisk funktionsförmåga som är 

obligatorisk inom gymnastikundervisningen i den grundläggande utbildningen. Olika test 

har ändå gjorts också tidigare inom gymnastikundervisningen. Vilka test som genomförts 

har varit beroende av lärare och skola. I detta kapitel beskrivs Eurofit-testbatteriet, 

“Nupponens test” (Koululaisten kunnon ja liikehallinnan mittaaminen), coopertest, UKK-

gångtestet samt ALPHA-FIT- testet. Endast det två förstnämnda är direkt inriktade på barn 

och unga (kap 3.1), men även de andra har använts i skolvärlden antingen i sin helhet eller 

delvis. 

3.1 Eurofit och “Nupponens test” 

Eurofit-testbatteriet för unga utvecklades på 1980-talet för att samla in likvärdig 

information om europeiska ungas fysiska kondition samt för att stöda och öka de ungas 

fysiska aktivitet (Eurofit-testbatteriet för vuxna har gjorts under 1990-talet). I testbatteriet 

ingår de nio fysiska testen flamingostående, tallriksklappande, framåtböjning sittande, 

längdhopp utan ansats, handens gripstyrka, 30 sekunders situp, statisk armhävning, 

skyttellöpning och uthållighetsskyttellöpning eller cykelergometer samt fyra 

antropometriska delar, det vill säga mätning av vikt, längd och fettprocent samt ålder. 

(Keskinen & Keskinen 2018) 

“Nupponens test” är sammanställt av Heimo Nupponen, som gett testet dess smeknamn. 

Testet går även under namnet mk-testet; mk står för muskelkondition. Den första 

“Nupponens test”, Koulun kuntotestistö, publicerades 1979 varefter testet uppdaterats och 

omarbetats några gånger. År 2007 utkom DVD-CD-material som stöd för testet 

(referensvärdena är från 1998). (Nupponen 2018 & Terve koululainen 2018.) De senare 

testen grundar sig delvis på Eurofit-testbatteriet. “Nupponens test” är tänkt för 11–18-

åringar och består av tolv olika delar. Hälften är desamma som i Eurofit-testbatteriet, det 

vill säga flamingostående, skyttellöpning 10*5 meter, framåtböjning sittande, 30 sekunders 

situp, längdhopp utan ansats samt uthållighetsskyttellöpning. Ytterligare hör 8-dribbling, 



 

 8 

stegvis situp, prickkastning, fram- och tillbakahopp, hantellyftning samt 5-steg utan ansats 

till testet. (Nupponen 2018.) 

3.2 Coopertest 

Coopertest innebär att man ska springa så långt som möjligt i 12 minuter. Löpningen ska 

ske på en jämn plan, oftast runt en friidrottsplan. Utgående från resultatet kan personens 

uthållighet bedömas enligt en tabell. Det är antagligen det mest använda testet i Finland för 

att mäta uthållighetsprestanda och används bland annat i skolor och inom värnplikten. 

(Nummela, Mänttäri, Keskinen & Keskinen 2018.) 

3.3 UKK-gångtest 

UKK-insitutets gångtest, där den som testas ska gå två kilometer i jämn takt så snabbt som 

möjligt, är ämnat för 20-65-åringar. Förutom tiden mäts även pulsen omedelbart efter 

avklarat gångtest. Testet lämpar sig för personer som kan gå obehindrat, men som inte 

aktivt tränar uthållighetskondition. Testet är utvecklat för att man ska ha ett bra och 

stödande test för personer som rör på sig lite eller är passiva. Utgående från testet kan 

andnings- och cirkulationssystemets funktionsförmåga bedömas. (Pokki, Kukkonen-

Harjula & Oja 2010; UKK-instituutti 2018). 

3.4 ALPHA-FIT 

ALPHA-FIT är en testhelhet som producerats av flera olika europeiska forskare som en del 

av projektet ALPHA: Assessing Levels of PHysical Activity, vilket finansierats av 

Europeiska unionen. Testhelheten fokuserar på att bedöma den fysiska aktiviteten. 

(ALPHA 2018; Keskinen & Keskinen 2018.) Testet består av sju huvudsakliga delar och 

därutöver finns det tre delar som rekommenderas som tillägg eller som alternativa delar. 

De huvudsakliga delarna är mätning av midjemått, kroppsmasseindex, balans på ett ben, 

handstyrka, hopp uppåt, modifierad armpress (med klapp bakom ryggen och på andra 

handen) samt två kilometers gångtest. Löpning i åtta, rörlighet vid axelpartiet och 

dynamiska magmuskler på tre nivåer är de extra delarna. (UKK-instituutti 2014.) 
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4 MOVE! 

Det nationella uppföljningssystemet för fysisk funktionsförmåga Move! (Move!-

mätningar) beskrivs i detta kapitel. Bakgrunden till systemet skildras, likaså presenteras de 

olika delarna och materialet kopplat till uppföljningssystemet. 

4.1 Allmänt om det nationella uppföljningssystemet för fysisk funktionsförmåga 

Move! 

Det nationella uppföljningssystemet för fysisk aktivitet Move! är ett led i regeringens 

arbete att motivera barn och unga att ta hand om sin funktionsförmåga. Ett 

mångprofessionellt team vid idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet har 

utvecklat helheten. Utbildningsstyrelsen, utbildnings- och kulturministeriet, social- och 

hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt Undervisningssektorns 

fackorganisation OAJ har varit samarbetsparter under detta arbete. (Huhtiniemi 2017; 

Pietilä 2013; Utbildningsstyrelsen 2013; 2014; 2017a, 2017b.) 

Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 

(Utbildningsstyrelsen 2014) ska Move!-mätningar genomföras i samband med 

gymnastikundervisningen i årskurserna 5 och 8. I årskurs 5 blev det obligatoriskt att utföra 

mätningarna från augusti 2016, medan man i årskurs 8 måste genomföra mätningarna från 

och med höstterminen 2018.  

Systemet är uppbyggt för att stöda de omfattande hälsoundersökningarna i årskurserna 5 

och 8. Tanken är även att det ska stöda och motivera eleverna att vara mer fysiskt aktiva 

genom att de själva och deras vårdnadshavare får feedback utgående från mätningens 

resultat. (Huhtiniemi 2017.) Move!-mätningarna innebär även en möjlighet att samla ihop 

information om förändringar årskullsvis gällande fysisk kondition och fysisk 

funktionsförmåga (Keskinen & Keskinen 2018). 
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4.2 De olika delarna av Move!-mätningen 

Move!-mätningen består av åtta olika delar kopplade till motoriska grundfärdigheter 

(balansförmåga, rörelseförmåga och förmåga att hantera redskap), sensomotoriska 

färdigheter samt de fysiska egenskaperna rörlighet, skicklighet, snabbhet, styrka och 

uthållighet (Huhtiniemi 2017). De olika delarna i mätningen är 20 meters skyttellöpning, 5-

steg utan ansats, höjning av överkroppen, armpress, kast med lyra, huksittande, sträckning 

av nedre ryggen i sittande ställning samt axlarnas rörlighet. Möjligheten att klara av 

vardagen som ung och senare i livet har legat som grund för valen av de olika delarna i 

Move!-mätningen (Jaakkola, Sääkslahti, Liukkonen & Iivonen 2012). 

Vid 20 meters skyttellöpning mäts elevernas uthållighet och rörelsefärdighet. Mätningen 

går ut på att eleverna så länge de orkar ska springa 20 meter av och an i takt med 

ljudsignaler vars takt ökar för varje pip. (Jaakkola, Sääkslahti, Liukkonen, Iivonen, Kujala, 

Kyröläinen, Heinonen, Laakso, Huotari, Kalaja, Kuoppala, Knuuttila & Gråstén 2012) 

Rörelsefärdighet mäts även i 5-steg utan ansats och därutöver mäts underkroppens styrka, 

snabbhet samt dynamisk balansförmåga i övningen. Dessa mäts genom att eleverna ska 

hoppa så långt som möjligt med fem växelhopp varvid start och landning sker jämfota. 

(Jaakola m.fl. 2012b.) 

Bålstyrka mäts i höjning av överkroppen genom att från ryggliggande med benen böjda 

lyfta upp överkroppen. Armarna befinner sig längs kroppens sida på golvet, så att 

fingerspetsarna rör sig 8 cm för elever i årskurs 5 respektive 12 cm för elever i årskurs 8 

vid varje höjning. Höjningen ska även ske i jämn takt till pip.  (Jaakola m.fl. 2012b.) 

Armpress mäter överkroppens styrka. Eleverna ska under en minut göra så många 

armpressar de hinner och orkar i följd, flickorna med knäna i marken, pojkarna med tårna. 

Endast armpressar gjorda med rak kropp (från knä eller fot) där armbågsvinkeln blir 90 

grader räknas med i resultatet.  (Jaakola m.fl. 2012b.) 

Även kast med lyra mäter överkroppens styrka. Det mäter också koordinativa och 

perceptionsmotoriska färdigheter. Uppgiften är att från ett visst avstånd kasta en tennisboll 
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i en 1,5 meter gånger 1,5 meter stor ruta vars nedre kant är 90 centimeter från golvet samt 

att ta i bollen efter en studs. Av 20 försök räknas de där alla kriterier uppfylls. Avståndet 

till rutan är sju meter för flickor i åk 5, åtta meter för pojkar i årskurs 5 och flickor i årskurs 

8 samt tio meter för pojkar i årskurs 8.  (Jaakola m.fl. 2012b.) 

Kroppens rörlighet testas i huksittande, sträckning av nedre ryggen och axlarnas rörlighet. 

Höftens och benens rörlighet mäts i huksittande, där eleven med fötterna stadigt på golvet, 

med rak rygg och armarna sträckta upp bredvid öronen ska huka sig så att knävinkeln är 90 

grader. Sträckning av nedre ryggen innebär att eleverna ska sitta på golvet med raka ben 

framför sig och samtidigt ha rak rygg utan att luta. Detta mäter nedre ryggens rörlighet 

samt rörligheten i höftlederna. Den tredje mätningsdelen gällande kroppens rörlighet mäter 

axlarnas och överkroppens rörlighet. Eleverna ska i lugn takt försöka sammanföra 

händerna bakom ryggen, så att den ena armen förs övre vägen ner bakom nacken medan 

den andra armen förs upp längs ryggen. Detta görs med båda händerna övre och nedre 

vägen.  (Jaakola m.fl. 2012b.) 

4.3 Move!-material 

Det finns material för alla inblandade parter kopplat till Move!-mätningarna. En del av 

materialet stöder genomförandet av själva mätningarna, medan annat material fokuserar på 

att hjälpa att tolka och ta till sig resultaten. För lärare och annan personal som är delaktiga i 

mätningarna med eleverna finns det material som stöd både före, under och efter 

mätningarna. Move!-respons, alltså det material som finns som stöd efter mätningarna, är 

riktat även till elever och deras vårdnadshavare samt skolhälsovårdspersonal. (Huhtiniemi 

2017.) 

Förberedande instruktionerna lyfter fram vilken utrustning och vilka utrymmen som 

behövs för de olika mätningarna. Endast mätningarna av kroppens rörlighet behöver inget 

material eller färdigställande av utrymme, medan resten av mätningarna behöver mer eller 

mindre färdigställande. Exempelvis för kast med lyra-mätningen måste en kvadratiskt ruta 

på 1,5 meter märkas ut på vägg så att det även finns utmärkt varifrån eleverna ska kasta 

(avståndet beror på ålder och kön). I instruktionerna nämns även vad som bör beaktas då 
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det gäller eleverna, till exempel om någon har en funktionsnedsättning eller är snuvig. 

(Huhtiniemi 2017; Sääkslahti, Jaakkola, Iivonen, Huotari & Pietilä 2017.) 

I stödmaterialet för lärarna om Move!-mätningarna har genomförandet delats upp på två 

gymnastiklektioner, men det är endast som exempel. För själva mätningarna finns det 

modellbilder och -videor. Dessa kan användas som stöd för läraren samt visas för eleverna 

för att med visuella medel poängtera vad som är korrekta utföranden. Det finns klara 

instruktioner angående hur mätningarna ska fortlöpa, inklusive färdigt formulerade 

instruktioner som ska sägas till eleverna i olika roller. Materialet finns både i en längre och 

i en mera komprimerad version. 

För att genomföra mätningarna finns det även olika material. Bokföringen av 

mätningsresultaten sker på en gemensam blankett för hela gruppen som de vuxna som 

ansvarar för Move!-mätningarna fyller i. Eleverna har även personliga blanketter för sina 

egna resultat. 

Som stöd för att analysera resultaten finns det även material, vilket är riktat till eleven 

själv, vårdnadshavare respektive skolpersonal och skolhälsovårdspersonal. Utgående från 

resultaten finns det tips och stöd för de olika parterna angående vad de kan göra för att 

stöda eleven. Responsmaterialet lyfter också fram i allmänna drag vad resultaten betyder 

för elevens hälsa och välmående. Denna respons är indelad utgående från varje enskild 

mätning och enligt de tre nivåerna på resultaten. (Utbildningsstyrelsen 2018) 
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5 METOD 

5.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna avhandling är att undersöka grundskolelärares erfarenheter av de 

nationella Move!-mätningarna i årskurs 5. Move!-mätningarna har varit obligatoriska att 

genomföra i årskurs 5 sedan höstterminen 2016. Målet är att få en bild av lärarnas 

inställning till att genomföra mätningarna och vad de tycker om materialet som är 

sammankopplat med mätnings- och uppföljningssystemen för Move!. 

Frågeställningarna i arbetet är: 

1. Vilka är lärarnas erfarenheter av att genomföra Move!-mätningarna i årskurs 5? 

a. Hur har Move!-mätningarna genomförts? 

b. Vilka problem har uppstått i samband med Move!-mätningarna? 

c. Hur mycket resurser har genomförandet av Move!-mätningarna krävt? 

d. Vilken har elevernas och vårdnadshavarnas inställning till mätningarna 

varit? 

2. Vad tycker lärarna om Move!-materialet? 

a. Har materialet gett det stöd som behövs? 

b. Har användningen av materialet fungerat? 

3. Information om Move!-mätningarna? 

a. När och hur har lärarna fått information om Move!-mätningarna? 

b. Har informationen om Move!-mätningarna varit tillräcklig? 

4. Samarbete kring Move!-mätningarna med andra instanser kopplat till skolan? 

a. Hurdant samarbete finns det kring Move!-mätningarna? 

b. Hur har resultaten av Move!mätningarna använts i skolhälsovården enligt 

lärarnas erfarenheter? 

5. Förändringsförslag för Move!-uppföljningssystemet? 
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5.2 Datainsamlingsmetoder 

För denna avhandling valdes kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. 

Intervjumetoden ger möjlighet till att omedelbart ställa följdfrågor utgående från 

respondentens svar och därav få en djupare förståelse för temat (Hirsijärvi & Hurme 2015). 

Att det är en kvalitativ intervju innebär att fokus för forskningen, och därmed också för 

intervjun, är vardagliga fenomen vilka diskuteras ur respondentens synvinkel (Kvale & 

Brinkmann 2009). 

Intervjuerna gjordes som halvstrukturerade intervjuer för att låta de intervjuade lyfta fram 

det de erfarit. Halvstrukturerad intervju innebär att det finns vissa klara teman eller frågor 

som bör beröras i intervjun, men i vilken ordning dessa diskuteras saknar betydelse. 

Metoden kallas även temaintervju och används ofta som intervjumetod. (Vilkka 2017.) 

Strukturerad intervju och öppen intervju är två andra intervjumetoder. Vid strukturerad 

intervju finns det en klar lista som följs vid intervjun, medan den intervjuade och 

intervjuaren diskuterar fritt kring forskningsfrågornas teman vid en öppen intervju. Öppna 

intervjuer består ofta av flera diskussionstillfällen och det är alltid den intervjuade som 

bestämmer ur vilken synvinkel forskningens tema diskuteras. (Vilkka 2017.) 

5.3 Val av respondenter 

Valet av respondenter kan antingen vara slumpmässigt eller icke-slumpmässigt beroende 

på målet med forskningen. Slumpmässigt urval är oftast mest lämpligt då valet inte 

påverkar resultaten, men icke-slumpmässiga val kan även vara väl berättigade speciellt när 

det gäller kvalitativa undersökningar. (Metsämuuronen 2011.) 

I detta arbete är respondenterna valda med eftertanke eftersom endast vissa specifika 

personer kan besvara arbetets frågeställningar. Målgruppen för undersökningen är lärare i 

den grundläggande utbildningen som gjort Move!-mätningar i årskurs 5. Move!-mätningar 

bör även göras i årskurs 8, men det blev obligatoriskt först nu under höstterminen 2018; 

därav fokus på lärare som gjort de sedan hösten 2016 obligatoriska Move!-mätningarna i 

årskurs 5. 
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Jag bestämde mig för att kontakta rektorer och lärare i landsbygdsskolor, varav de flesta är 

små skolor. Som maximigräns för elevantalet satte jag 150 elever; en av skolorna är just på 

gränsen men jag valde ändå att kontakta på grund av att det klart är frågan om en 

landsbygdsskola. Bland de valda skolorna finns det skolor vars egentliga årskursspann är 

ett annat än årskurs 1–6, men för att kunna sätta en gräns valde jag att räkna eleverna i 

årskurs 1–6. Beträffande lärarnas kön, utbildning eller ämnen och årskurser de undervisar 

valde jag att inte sätta några begränsningar för att få en så verklighetstrogen 

respondentgrupp som möjligt. 

5.3.1 De intervjuade lärarna 

Kajsa undervisar i en skola med cirka 60 elever från förskoleklass till årskurs 9. I 

gymnastiken är årskurs 5 och 6 tillsammans; de har varit cirka tio elever ungefär jämt 

fördelat mellan årskurserna. Båda årskurserna har gjort mätningarna, men fokus har legat 

på femteklassisterna, vars resultat bokförts.  

Ninni undervisar i en skola med cirka 90 elever från förskoleklass till årskurs 9. 

Gymnastiken är gemensam för både de svenskspråkiga och finskspråkiga eleverna i 

årskurserna 5 och 6. Ninni har gymnastiken tillsammans med två kollegor, varav den ena 

är den finskspråkiga läraren. Undervisningen går på båda inhemska språken. Även en 

assistent har varit med i grupperna. Gymnastikgrupperna har bestått av 20–25 elever, varav 

omkring fem elever har varit finskspråkiga medan resten varit svenskspråkiga. Omkring 

hälften av gruppen har varit elever i årskurs 5, vars resultat alltså bokförts. 

Anni är rektor i en lågstadieskola med knappa 150 elever. Hon gjorde mätningarna själv, 

medan en kollega ansvarade för parallellklassen. Gymnastikgruppen bestod av 17 elever. 

Hon bokförde båda årskursernas resultat. 

Disa undervisar i en skola med cirka 160 elever i årskurs 1 till årskurs 9. I årskurs 5 har det 

varit knappa 20 elever per år. Hon har genomfört mätningarna själv under sina 

undervisningsfria tider. 
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Lågstadieskolan Viktor undervisar i har cirka 50 elever. I elevgrupperna i årskurs 5 har det 

varit knappt 10 elever. Eleverna i årskurs 3 till 6 har gemensam gymnastikundervisning, 

men Move!-mätningarna har Viktor gjort endast med eleverna i årskurs 5.  

Ninni och Disa gör Move!-mätningarna för tredje gången nu hösten 2018. Kajsa och 

Viktor har gjort dem två gånger, Kajsa de två första och Viktor årets och föregående års. 

Anni har gjort mätningarna endast en gång, år 2016. Endast Ninni har gjort Move!-

mätningarna tillsammans med en kollega. Disa är den enda klassläraren i sin skola som 

gjort mätningarna. 

5.4 Genomförande av undersökningen 

Intervjuerna gjordes hösten 2018 efter att skolornas rektorer först kontaktats, för att få 

meddelande till de lärare som genomfört Move!-mätningarna i berörda skolor. Därefter 

kontaktades lärarna och tillfrågades ifall de ville medverka, vilket alla tillfrågade ville. 

Intervjuerna gjordes när och var det passade den intervjuade läraren bäst. 

Vissa lärare kontaktades på nytt efter transkriberingen av intervjuerna för att kontrollera 

sina svar eller för tilläggsfrågor. Andra intervjuer genomfördes per e-post eller ansikte mot 

ansikte. 

5.5 Analysmetoder 

Första skedet i analysering av intervjumaterial är att transkribera de inspelade intervjuerna 

(Ruusuvuori 2010). På grund av att detta arbete fokuserar på innehållet i intervjuerna och 

på hur dessa framskridit, behövde man vid transkriberingen inte beakta till exempel den 

intervjuades pauser eller tonläge. Transkriberingen behöver heller inte vara så noggrann 

eftersom det inspelade materialet ger möjlighet att kolla upp på nytt. 

Det transkriberade materialet strukturerades sedan så att alla svar som berörde samma 

forskningsfråga kopplades ihop. Utgående från detta valdes sedan olika teman som lärarna 

berört i intervjuerna. Att kategorisera intervjuerna hjälper en att få en bild av helheten. 

(Kvale & Brinkmann 2009.) 
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För att sedan lättare kunna lyfta fram olika aspekter i respondenternas intervjusvar har 

meningskoncentrering använts. Detta innebär att de intervjuades utsagor omskrivs till korta 

helheter där det viktigaste framkommer. (Kvale & Brinkmann 2009.) 

5.6 Kvaliteten i undersökningen 

Validitet och reliabilitet är mått på arbetets kvalitet. Validitet innebär att arbetet verkligen 

ger svar på de frågor man undersöker. God validitet uppnås genom att undersökningen inte 

enbart representerar det utvalda samplet, utan kan generaliseras inom vissa ramar. Detta 

kallas yttre validitet. Även inre validitet är viktigt; alltså att rätta begrepp används, att 

arbetets teori stämmer överens med forskningsfrågorna, att undersökningen är bra upplagd 

så att den mäter det den ska och att störande faktorer vid mätningen har eliminerats. 

(Metsämuuronen 2011.) 

Reliabilitet mäts i om undersökningen kan upprepas med liknande resultat som följd. När 

det gäller intervjuer handlar det både om att den intervjuade inte ändrar på sitt svar under 

pågående intervju och om att en annan intervjuare skulle få samma svar på frågorna av den 

intervjuade. Reliabilitet benämns även som tillförlitlighet. (Kvale & Brinkmann 2009.) 

Den inre validiteten i detta arbete har tillgodosetts bland annat genom att de begrepp som 

används har beskrivits i teorikapitlen. Andra mått på att validiteten är god är att arbetets 

teoretiska del grundar sig på de teman som berörs av forskningsfrågorna samt att resultatet 

behandlar alla forskningsfrågor. Resultaten av lärarnas intervjuer representerar en bild av 

lärares erfarenheter av Move!-mätningarna, inte enbart den egna erfarenheten, vilket 

betyder att även arbetets yttre validitet är god. 

Arbetets reliabiliteten är god. Intervjufrågorna är bifogade i arbetet, vilket ger möjlighet för 

andra att göra liknande undersökningar. Tyngdpunkten ligger på lärarnas erfarenheter, så 

de intervjuades svar kunde vara annorlunda om intervjuerna gjorts genast efter det första 

genomförandet av Move!-mätningarna, men en annan intervjuare skulle ha fått liknande 

svar nu just på grund av att tyngdpunkten ligger på respondenternas erfarenheter av något 

som redan har hänt. 
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5.7 Etik 

Den egna forskningen bör man alltid fundera på ur ett etiskt perspektiv. När det gäller 

intervjuundersökningar finns det flera aspekter att tänka på. För det första är det viktigt att 

tänka igenom om det valda temat och resultatet av forskningen ger mervärde både allmänt 

sett och för respondenterna. (Kvale & Brinkmann 2009.) I detta arbete har de intervjuade 

möjlighet att lyfta fram sina synpunkter vilka kan leda till utveckling av Move!-

mätningarna. 

Andra etiska aspekter att ta i betraktande är att respondenterna har gett sitt samtycke och 

att allt hålls konfidentiellt (Kvale & Brinkmann 2009). Samtycke har de intervjuade gett 

genom att de personligen har svarat per e-post att de ställer upp på intervju. För att 

säkerställa konfidentialiteten har allt material som kan härledas till intervjuerna kodats och 

de intervjuades namn eller namnet på skolor finns inte uppskrivna i det övriga 

intervjumaterialet. 

Ur etiskt perspektiv är det även viktigt att fundera på den egna rollen som forskare. En 

viktig del av detta är att vara medveten om vad som är moraliskt ansvarsfullt och vad som 

inte är det; att få en balans både ur ett etiskt och ur ett vetenskapligt perspektiv på de val 

man gör. Den vetenskapliga kvaliteten är en annan viktig del för forskaren att fundera på. 

Ytterligare bör forskaren se till att inte knyta alltför starka band varken till utomstående 

eller till respondenterna. Forskaren ska hålla tillräcklig distans så att resultaten visar hela 

sanningen och inte bara delar utgående från vad till exempel finansiären av forskningen 

önskar sig för resultat. (Kvale & Brinkmann 2009.) 

Detta arbete är bra ur etiskt perspektiv. Detta kan påvisas bland annat genom ovanstående 

kapitlets kvalitetsbeskrivningar. Andra aspekter är att inga utomstående har på något sätt 

påverkat detta arbete och på grund av att jag intervjuat respondenterna endast en gång har 

de inte haft möjlighet att påverka mig att vinkla arbetet åt ett visst håll. 
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6 RESULTAT 

6.1 Genomförandet av Move!-mätningarna 

Bland lärarna finns det olika sätt att genomföra Move!-mätningarna, men de flesta har gjort 

dem på sina gymnastiklektioner. Endast Disa har haft ett helt eget system och Viktor ett 

delvis eget system. Disa har gjort mätningarna då hon inte har haft egen undervisning och 

tagit eleverna enskilt eller några elever i taget för att göra mätningarna. Oftast har Disa 

plockat ut eleverna från klassen när de haft gymnastikundervisning med en annan lärare, 

men hon har gjort mätningarna även någon gång när eleverna haft annan undervisning. 

Viktor har å andra sidan på grund av att det i skolan han undervisar i inte finns ett område 

där alla mätningar kan utföras åkt med eleverna i årskurs 5 till närmaste gymnastiksal och 

gjort alla mätningar under en förmiddag. Alla övriga lärare har använt gymnastiklektioner 

till genomförandet, endast Kajsa har även tagit lektionstid från något annat ämne för att gå 

igenom mätningarna i förväg med eleverna. 

För Kajsas och Ninnis del har sedan gymnastikgruppen varit lite annorlunda. Båda har haft 

elever från årskurs 5 och 6 att göra mätningarna samtidigt, Ninni har till och med haft 

finskspråkiga elever i samma grupp. De finskspråkiga eleverna har haft en egen 

gymnastiklärare, men allt har gjorts gemensamt. Förutom en finskspråkig kollega har 

Ninni även haft en svenskspråkig kollega och så har en elevassistent hittills varit kopplad 

till gymnastikgruppen. Eftersom så många lärare har funnits till hands har de valt att göra 

vissa mätningar i stationer, så att var och en ansvarar för en egen station. Eleverna har då 

varit indelade i tre grupper och roterat mellan stationerna.  

Lärarna har till största del genomfört mätningarna inomhus i den egna skolan eller i 

skolans närområde inomhus och utomhus. Endast Viktor har valt att tillsammans med 

eleverna i årskurs 5 ta sig till en annan skola var det finns en gymnastiksal för att 

genomföra mätningarna. Den främsta orsaken till detta val är att det vid skolan inte finns 

en lämplig plats för kast med lyra-mätningen, men valet har också påverkats av att 

mätningen borde göras till största delen utomhus vid skolan.  
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Kast med lyra är lite besvärligt att göra vid skolans plan för man behöver få upp en 

skiva och studsen är inte samma sak som på ett golv. (Viktor) 

Anni har gjort skyttellöpningen utomhus på skolans friidrottsplan på grund av att skolans 

gymnastiksal är för kort. Även Ninni gjorde skyttellöpningen utomhus första året, men 

efter det har hon genomfört den inomhus. Övriga mätningar har genomförts inomhus i 

skolans gymnastiksal. Disa har gjort mätningarna i skolans gymnastiksal, men även i andra 

utrymmen i skolan, såsom skolans gamla gymnastiksal (ett större öppet utrymme). 

6.2  Problem med Move!-mätningarna 

Lärarna lyfte inte direkt fram problem kring Move!-mätningarna, men när intervjuerna 

framskred kom alla lärare fram till en eller flera aspekter som de tyckte var problematiska 

angående mätningarna. Problemen gällde allt från enskilda mätningsdelar till helheten samt 

till vissa omkringliggande faktorer. 

Disa ansåg att höjning av överkroppen-mätningen är den enda delen som är klart 

problematisk. Problemet enligt henne är att den innehåller för många delar att ta in både för 

eleven som gör den och för bedömaren, så att andra omständigheter än elevens styrka i 

magmusklerna satte stopp för mätningen. 

Det är så hård takt för femmorna och så mycket att tänka på … så de hinner aldrig 

börja använda sina magmuskler så är testet förbi (Disa) 

Viktor var även inne på samma sak. Ett annat problem kring de olika mätningsdelarna som 

Disa, Ninni och Viktor påtalar är att utförandet av armpressarna tydligt delas in enligt 

biologiskt kön. Även elever har ifrågasatt indelningen och elever har speciellt tyckt att det 

är fräckt att pojkar ska göra svårare armpressar än flickor, även om de haft flickor som 

gärna skulle hade gjort likadana armpressar som pojkarna. 

Tokigt att det är skilt för flickor och pojkar, att flickorna får göra med knäna och 

pojkarna ska göra utan … Pojkarna tycker att det är orättvist plus att det finns dom 

flickor som gärna skulle göra vanliga armpressar. (Ninni) 
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Disa hade också upplevt att några pojkar inte klarade av armpressar med tårna i golvet på 

grund att de inte lärt sig tekniken. Däremot kunde de tekniken med knäna i golvet och 

klarade därmed  av att göra flertalet armpressar. 

 Inte är de helt utan armmuskler … de får bara inte tekniken att fungera. (Disa) 

Förutom problem kring de olika mätningarna lyfte också några av lärarna upp hur 

mätningen enligt dem upplevs av eleverna. Kajsa och Viktor tycker det är problematiskt att 

man inom gymnastikundervisningen i övrigt har frångått test, men att man genom Move!-

mätningarna tar man ett steg tillbaka. 

Det går emot läroplans och gymnastik tänket, som inte nuförtiden alls är på dethär 

sättet utpekande. (Kajsa) 

Viktor försöker i den normala gymnastikundervisningen lyfta fram det positiva och stötta 

svaga elever, men oberoende av hur man gör i Move!-mätningarna står det klart för eleven 

att hen har lyckats eller misslyckats. Att få dåliga resultat tillsammans med andra tycker 

Viktor att inte sporrar eleverna att vara mera fysiskt aktiva. 

Ett sånthär test sporrar de duktiga ännu mera, men de som har det jobbigt och som 

man gör allt för för att försöka få till att göra någonting och att röra på sig blir 

ännu mera nedtryckta när de ser sina resultat. (Viktor) 

Kajsa ansåg även att det kan vara svårt att inte peka ut elever och att få eleverna att 

bibehålla en positiv attityd till mätningarna. Hon påpekar också att det inte är lätt att bygga 

upp och upprätthålla en atmosfär där eleverna stöder varandra. 

När man gör de tillsammans är det hemskt utpekande, att man ser direkt vem som 
kan och vem som inte kan … de ser alltså varandra vem som kan och vem som inte 
kan. Det är inte roligt … Att göra i grupp är ändå utpekande hur mycket man än 
försöker göra det så avslappnat som möjligt. (Kajsa) 
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Enligt henne har elever alltid möjlighet att observera andra elevers prestationer oberoende 

hur mätningarna görs enligt de föreliggande ramarna, vilket kan vara jobbigt för elever. 

Kajsa tyckte också det är problematiskt att klassläraren plötsligt har rollen att kolla upp och 

lyfta fram hälsorelaterade problem hos eleverna. Det passar inte in i den relation som 

byggts upp mellan klassläraren och eleven enligt henne. Hellre skulle hon se att någon 

annan bär ansvaret för Move!. Samtidigt kunde problemet med att mätningarna är 

utpekande lösas genom att mätningarna görs individuellt. 

Jag skulle föredra att en skolhälsovårdare eller annan skulle genomföra det, 

kanske till och med enskilt. (Kajsa) 

Tillförlitligheten och jämförbarheten med andra grupper och skolor funderade Anni, Disa 

och Kajsa på. De ansåg att det blir problem med tillförlitligheten och jämförbarheten när 

varje lärare gör sin egen tolkning av instruktionerna. Anni nämnde att även om en annan 

kollega ansvarade för parallellklassen när hon ansvarade för Move! för en grupp så hade de 

inte varit på varandras lektioner för att kolla hur den andra genomför de olika mätningarna. 

Kajsa funderade också på om hon själv hade blivit strängare andra gången, speciellt 

gällande höjning av överkroppen, för resultaten andra gången var klart sämre än första året 

fastän hon tyckte att det inte borde ha varit någon större skillnad mellan grupperna. Utöver 

att varje lärare gör sin tolkning av instruktionerna anser Anni och Kajsa att det också kan 

vara problematiskt att eleverna ska bedöma varandras utförande och räkna. Eleverna kan 

ha svårt att avgöra om en prestation är godkänd eller inte godkänd. Disa har på grund av 

detta valt att göra mätningarna enskilt eller i små grupper så att hon kan bedöma allt. 

6.3 Resurser som krävs för Move!-mätningarna 

Beroende på hur läraren genomfört mätningarna har tidsanvändningen varierat, och även 

elevgruppens storlek har inverkat. Disa har använt klart mest tid för att genomföra 

mätningarna, omkring sju lektioner har det tagit för henne att göra mätningarna med 

eleverna. De övriga har använt ungefär lika mycket tid. Ninni och Kajsa har använt två 45 

minuters lektioner för genomförandet av Move!-mätningen. Utöver det har Kajsa också 

använt en lektion före genomförandet till att gå igenom de olika mätningarna, vilket dock 
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inte gjorts på en gymnastiklektion. Viktor har gjort mätningarna i ett sträck på grund av att 

han åkte med eleverna till närmaste gymnastiksal för att genomföra mätningarna; Move!-

mätningen inklusive resorna har tagit cirka tre timmar. Anni använde två 90 minuters 

gymnastiklektioner för genomförandet. 

Förberedelserna för Move!-mätningarna har enligt lärarna inte tagit mera tid än en normal 

gymnastiklektion. Endast första gången de genomförde mätningarna tog förberedelserna 

klart längre på grund av att det fanns så mycket att sätta sig in i. 

Första gången tog det mycket tid när man satt sig in i varje övning och hur det 

skulle gå till och funderade hur man skulle göra det och se till att man har allt med 

sig när man far till ett annat ställe. (Viktor) 

Viktor antog att han lade ner ungefär fyra timmar på att bekanta sig med allt material första 

gången, medan Disa gissade att hon ägnade sex timmar åt det. Inför varje nytt år har 

lärarna gått igenom materialet på nytt, men det har enligt dem inte tagit mycket tid. 

Hur mycket tid sammanställningen och inskrivningen av resultaten i det nationella 

systemet har varierat för lärarna är beroende av elevantalet. Disa sade att hon använde 

ungefär två timmar till resultatbokföringen efter att mätningarna var gjorda. I Ninnis skola 

är det rektorn som överför resultaten till det nationella systemet, medan övriga lärare har 

gjort det själva. Dock skrev Anni även in sin kollegas resultat i det nationella 

uppföljningssystemet. 

6.4 Elevers och vårdnadshavares reaktioner 

Lärarna har väldigt lite erfarenhet av att elever eller vårdnadshavare reagerat på Move!-

mätningarna. Kajsa hade diskuterat med vårdnadshavare om resultaten av Move!-

mätningarna med några föräldrar. Vårdnadshavarna hade reagerat på resultaten och velat 

diskutera vad som kan göras, men det mesta antar hon att har gått via skolhälsovården. 

Anni däremot hade en vårdnadshavare som inte vill att resultaten skulle ges vidare till 

skolhälsovården och tyckte att mätningarna var onödiga i skolan. Utöver det har Anni 
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endast som lärarförälder fått frågan av sitt barns klasskamraters föräldrar om vad Move! är 

och vilken poängen med mätningarna är. 

Elevernas reaktioner har oftast varit rätt neutrala. Ninni och Kajsa ansåg att elevernas 

inställning var lite mera positiv det andra året. De funderade på om det berodde på att 

eleverna i årskurs 6 redan gjort mätningarna och nu försökte förbättra sina resultat, vilket 

var positivt för eleverna i årskurs 5. 

Sexorna tyckte det var roligt för de visste vad det var frågan om och de fick säga 

till femmorna att här blir du helt slut … Och de gjorde nog sitt yttersta i allting, de 

visste vad det var frågan om så de pusha sig helt … egentligen en fördel. (Kajsa) 

Disa tyckte att årets femmor är positivare till mätningarna än tidigare elevgrupper. Hon 

kunde dock inte säga om de är mera positiva för att hon har en speciellt god relation till 

dem då hon varit deras klasslärare i de lägre årskurserna eller för att mätningarna blivit 

något normalt som eleverna i årskurs 5 vet att de ska göra i början av läsåret. Redan på 

fyran har Disa valt att förbereda eleverna för mätningarna genom att testa på att göra dem 

och att förklara varför de görs. 

Jag tänkte att det är bättre att förbereda eleverna på fyran att på femman görs ett 

test, de får prova på de olika delarna och så förklarar jag varför mätningarna görs. 

(Disa) 

6.5 Lärarnas erfarenheter av materialet 

Lärarna tycker att materialet har varit bra och tydligt. Det har gett tillräcklig information 

för att man ska förstå alla de olika mätningarna. De ansåg att det varit mycket bra med de 

klara listorna på utrustningen som behövs för de olika mätningarna. Materialet har enligt 

dem stött bra genomförandet och det har inte funnits oklarheter i materialet. 

Jättebra beskrivet varenda sak, också vad man kan tänka på …  hur man ska ta upp 

det och hur man ska förbereda. Speciellt youtube-klippen och powerpointen. 

(Kajsa) 
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Användningen av ljudfilerna till skyttellöpningen och höjning av överkroppen har fungerat 

bra för de flesta. Endast Anni hade haft problem med uppspelningen av ljudfilen för 

skyttellöpningen, så endel hade delvis behövt göra om den. Ninni tog även upp att 

videoklippen är endast på finska, men hon tyckte egentligen inte att det var något problem. 

Även alla blanketter som ska fyllas i tycker lärarna har varit bra. Det är klart och tydligt 

vad som ska fyllas i och blanketterna har varit lätt att fylla i enligt lärarna. 

6.6 Information om Move!-mätningarna 

Alla lärare var lite osäkra angående när och hur de första gången fått information om 

Move!-mätningarna, antagligen våren 2016. Disa hade första gången hört om mätningarna 

när skolhälsovårdaren presenterade vad hen lärt sig på en kurs ämnad för 

skolhälsovårdspersonal. Övriga lärare hade fått informationen via rektorerna. Alla som 

gjorde mätningen år 2016 sade att även om de fått information på våren blev de 

överrumplade av att mätningarna skulle göras redan alldeles i början av läsåret då också 

andra delar av den nya läroplanen skulle förverkligas. 

 Det kom ganska pang puff på, på hösten (Kajsa) 

Det kom ganska hastigt på tycker jag då på hösten, också att komma igång och 

under tidsram sku det göras. (Anni) 

Viktor fick mera information om mätningarna av sin kollega som gjort mätningen första 

året. Viktor och Disa sade också att de varit på kommunal lärarträff kring Move!-

mätningarna. 

De flesta lärare var nöjda med den information de fått. Kajsa ansåg att det skulle vara bra 

med en träff för alla som gör mätningen första gången så att man kunde få en kort 

gemensam introduktion. Ingen av lärarna ansåg dock att de skulle ha varit i behov av en 

specifik kurs gällande genomförandet av Move!. Disa och Ninni tyckte att det som saknas 

är tips och idéer för lärare angående hur man ska beakta resultaten i 
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gymnastikundervisningen för att kunna stöda elever med svaga resultat. En kurs om 

efterarbetet gällande Move!-mätningarna tyckte de kunde vara bra. 

Om man skulle få övningar på om barnet är svagt i någon del, att hur man ska öva 

upp det. (Ninni) 

6.7 Samarbete kring Move!-mätningarna 

Ingen av lärarna visste om något annat samarbete kring Move!-mätningarna än att 

skolhälsovården behandlade resultaten på hälsoundersökningen i årskurs 5. Kajsa visste att 

utgående från resultaten i Move!-mätningarna hade några elever fått möjlighet att gå på 

fysioterapi. 

Här har skolhälsovården verkligen använt sig av resultaten. Skolläkaren går 

igenom med föräldrar … via dethär (Move!) så har man kommit in på elever … att 

nu behöver vi fundera på rörligheten och lite motionerande … Någon skulle till 

fysion och sånthär. (Kajsa) 

Övriga lärare hade ingen uppfattning om på vilket sätt Move!-mätningarna använts vid 

hälsoundersökningarna. 

6.8 Förändringsförslag för Move!-uppföljningssystemet 

Några av lärarna hade vissa funderingar och förändringsförslag kring Move!-mätningarna. 

Kajsa tyckte att det borde vara någon annan än klassläraren som gör mätningen, eftersom 

hon anser att mätning av hälsa inte passar in i klasslärarens roll. I hennes skola var det 

normala att klassläraren hade ansvaret för gymnastikundervisningen och därmed Move!-

mätningarna. Utöver detta tyckte hon också att mätningen kunde göras enskilt, gärna av 

hälsovårdspersonal. Då kunde eleven direkt få stöd och samtidigt skulle ingen bli utpekad i 

klassen utgående från mätningens resultat. 
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Tidpunkten för mätningen var något Viktor och Ninni lyfte fram. De skulle gärna se att 

mätningarna görs enligt ett annat tidsschema. Detta inte enbart på grund av att det är 

stressigt direkt i början av terminen, utan också för att många av eleverna har sämst 

kondition efter sommarlovet. Om eleverna skulle få ha en tid regelbunden 

gymnastikundervisning och vissa igen skulle ha kommit igång med sin fritidsverksamhet 

så skulle resultaten vara bättre och mera sporrande för eleverna. Ninni övervägde också om 

man borde göra mätningarna både höst och vår, för att få ett medeltal av den fysiska 

funktionsförmågan. 

Det skulle kunna vara vår och höst, att alla skulle ha chans att vara i sitt bästa 

skicka. (Ninni) 

Kajsa och Viktor tyckte att höjning av överkroppen-mätningen borde ändras. De skulle 

gärna se att mätningen skulle göras på en viss tid, exempelvis under en minut, oberoende 

av i vilken takt eleverna höjer överkroppen. Speciellt takten är de kritiska till, så även en 

långsammare takt kunde vara en möjlighet enligt dem. Mätningen har dock många delar 

som eleverna ska komma ihåg, så helst skulle de se att kriterierna för höjningen av 

överkroppen helt skulle ändras. Helst skulle de vilja genomföra mätningen utan bestämd 

takt och mera likt klassiska magmuskelövningar. 

Magmuskeltestet mäter inte alls … det borde ändras, att ha en minut på sig såsom i 

armpressar. (Disa) 

Möjligheten för eleverna att jämföra sina resultat i Move!-mätningarna från årskurs 5 och 8 

funderade Anni på. Enligt henne borde det finnas ett system för överföring av resultaten 

från läraren som genomförde mätningen i årskurs 5 till gymnastikläraren i årskurs 8. Även 

om eleverna har möjlighet att spara sina resultat tror hon inte alla gör det. 

När mätningarna görs på femman och åttan … resultaten till följande skulle kunna 

gås att jämföra … vilket jag tycker skulle vara bra när det i princip är samma test 

som görs på nytt på åttan, inte för något annat men för eleven själv att se har man 

gjort framsteg eller har det blivit ännu sämre. (Anni) 
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7 DISKUSSION 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på lärares erfarenheter av Move!-

mätningarna i årskurs 5. I detta kapitel diskuteras hur lärarna genomfört mätningarna. 

Vilka problem har de stött på? Hur mycket resurser har mätningarna krävt? Vilka 

reaktioner har lärarna erfarit? Vad tyckte lärarna om materialet? Vilka erfarenheter har de 

av informationen om mätningarna? Vilka samarbeten kring Move! vet de om samt vilka 

förbättringsförslag har de för Move!-mätningarna? 

7.1 Olika sätt att genomföra Move!-mätningarna 

De intervjuade lärarna har valt att genomföra mätningarna på lite olika sätt. De olika valen 

har i stor utsträckning berott på yttre omständigheter som lärarna inte har kunnat påverka, 

men även delvis på lärarnas egna val i samförstånd med kollegiet. Anni, Kajsa och Ninni 

har i stort sett följt de instruktioner som ges som exempel i lärarhandledningarna, det vill 

säga att mätningen delas upp på två gymnastiklektioner inomhus i gymnastiksalen. Dock 

måste Anni på grund av att skolans gymnastiksal är för kort genomföra skyttellöpningen 

utomhus. Men för övrigt fanns det inga hinder för Anni samt Kajsa och Ninna att 

genomföra mätningarna enligt modellen. Att genomföra skyttellöpningen utomhus innebär 

att mätningen är sårbar av väder och vind, men å andra sidan gillar en del elever mera att 

springa utomhus i friska luften. På hösten finns det även väldigt lite som allergiker kan 

reagera på i utomhusluften, vilket kunde vara ett problem på våren. 

För Viktor fanns det klara yttre omständigheter som påverkade hur han valt att genomföra 

mätningarna. I skolan där Viktor jobbar finns det ingen lämplig plats för kast med lyra-

mätningen och de flesta mätningsdelar borde göras utomhus om mätningarna skulle göras 

vid skolan. Därför har han valt att åka tillsammans med eleverna i årskurs 5 till närmaste 

lämpliga sal för att genomföra mätningarna under en förmiddag. Detta arrangemang 

fungerar bra så länge alla elever i årskurs 5 är på plats i skolan och friska den dagen 

Move!-mätningarna genomförs, vilket varit fallet de två år Viktor har genomfört 

mätningarna. Problematiskt blir det när alla elever inte kan göra mätningarna samma dag, 

för att fara med enstaka elever till närmaste salen fungerar inte. Om elever är frånvarande 
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då Move!-mätningarna genomförs betyder det att eleverna i samma skola kommer att 

genomföra delar av mätningarna med olika yttre förutsättningar, vilket är orättvist mot de 

berörda eleverna. Arrangemanget med en förmiddag på annat ställe fungerar bra i en så 

liten skola som Viktor jobbar i, men i skolor med flera elever skulle det vara klart svårare 

att åstadkomma liknande arrangemang. 

Disa har tillsammans med sina kollegor valt ett lite annorlunda sätt att genomföra Move!-

mätningarna. Hon har gjort mätningarna i små elevgrupper. Oftast har det varit under 

klassens gymnastiklektioner som hållits av klassens andra gymnastiklärare, men hon har 

gjort under andra lektioner. Totalt har det gått åt cirka nio lektioner för att genomföra 

mätningarna med alla elever. Hittills har hon alla år också haft gymnastikundervisning med 

årskurs 5, men väldigt sällan har hon gjort någon mätning på dessa lektioner. Inom 

kollegiet har man också bestämt att hon kommer att ansvara för mätningarna oberoende av 

om hon har någon gymnastikundervisning i årskurs 5 eller inte. 

Alla intervjuade lärare verkade vara tillfreds med upplägget för Move!-mätningarna enligt 

de förutsättningar deras skolmiljö gav. Den viktigaste aspekten gällande genomförandet av 

mätningarna tycker jag är att de yttre omständigheterna är lika för alla i samma skola. När 

det handlar om fältundersökningar blir det automatiskt skillnader mellan olika grupper, 

men detta är bara något som hör till och är en del av undersökningen. 

Enligt läroplanen (Utbildningsstyrelsen 2014) hör Move!-mätningarna till 

gymnastikundervisningen. Disa och Viktor har genomfört sina mätningarna även på annan 

tid än i veckoschemat inskrivna gymnastiklektioner, men varje skola får själv planera hur 

man bygger upp sin gymnastikundervisning så Move!-mätningarna kan göras då det passar 

in i skolvardagen. Alla sätt passar inte alla lärare och skolor; därför är det bra att det finns 

möjlighet att genomföra Move!-mätningarna på det sätt som passar den berörda läraren och 

skolan bäst. 
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7.2 Några problematiska aspekter angående Move!-mätningarna 

Ingen av lärarna tog genast i intervjun upp något problem med Move!-mätningarna, men 

slutligen lyfte de ändå fram vissa aspekter som de ansåg vara problematiska, såsom 

helheten, enskilda mätningsdelar samt vissa andra aspekter. 

Höjning av överkroppen och armpressar var de mätningsdelar som kritiserades gällande 

genomförandet. Problemet med höjningen av överkroppen var enligt Disa och Viktor att 

det fanns för många delar som eleverna skulle komma ihåg samtidigt som de skulle göra 

dem i rätt takt. Höjning av överkroppen är ingen klassisk magmuskelövning, så eleverna 

har sällan gjort det förut. Risken är alltså att elevernas funktionsförmåga är bättre, men på 

grund av att de inte förstår mätningsdelen eller klarar av att uppfylla alla krav får de ett 

sämre resultat än vad deras funktionsförmåga egentligen förutsätter. Samma problematik 

ansåg Disa att gällde armpressarna, speciellt pojkarnas utförande. Det finns alltså pojkar 

som inte förstår tekniken för armpressar med tårna i golvet, men nog klarar bra av att göra 

många armpressar med knäna i golvet. Att elever uppmärksammade könsindelningen vid 

utförandet av armpressarna lyfte Disa, Ninni och Viktor fram. Det kan vara svårt att 

förklara för elever att skillnaden beror på fysiologiska orsaker, speciellt när man i de flesta 

andra sammanhang i skolan försöker frångå indelningen i flickor och pojkar och istället se 

eleverna som enskilda individer. 

Disa, Kajsa och Viktor funderade även på hur Move!-mätningarna påverkar eleverna och 

på vilket sätt Move!-mätningarna hör till gymnastikundervisningen. Gällande 

gymnastikundervisningen i allmänna drag poängteras att undervisningen inte ska bestå av 

test vars resultat ger vissa vitsord. Även om Move!-mätningarna inte hör till det som 

bedöms inom gymnastiken är det ändå i elevernas ögon ett test. Detta lyfte Viktor fram och 

han tyckte att Move!-mätningarna var jobbiga på grund av att de gick emot hur han annars 

undervisar inom gymnastiken. Även om läraren poängterar att mätningarna inte påverkar 

gymnastikvitsordet har nog många elever svårt att särskilja Move! från den övriga 

gymnastikundervisningen när det är gymnastikläraren som ansvarar för det. Kajsa tyckte 

även att det var krångligt att det i hennes skola var klassföreståndaren som ansvarade för 

Move!-mätningarna. Hon tyckte att det inte riktigt passade in i samspelet med eleverna att 



 

 31 

klassföreståndaren mäter elevernas funktionsförmåga och ansåg att det kan rubba det som 

byggts upp mellan läraren och eleven under andra lektioner. 

7.3 Varierande resurser vid Move!-mätningarna 

Alla lärare som genomförde mätningarna år 2016, alltså första året mätningarna var 

obligatoriska, tyckte att mätningarna överlag hade tagit mest tid då. Detta tyckte de var 

självklart eftersom allt var nytt då och de behövde sätta sig in i allt från grunden. Viktor 

lyfte inte fram att han skulle ha lagt ner mera tid första gången han genomförde Move!, 

alltså andra året mätningarna genomfördes. Detta kan bero på att läraren som ansvarat för 

mätningarna första året introducerade honom väl i de olika delarna. Alla lärare tyckte att 

förberedelserna för mätningarna andra och tredje gången var som förberedelser för en 

vanlig gymnastiklektion. De visste vilken utrustning och vilket material som behövdes till 

vilken mätningsdel, så förberedandet tog inte så länge för dem. 

Beroende på hur lärarna valt att genomföra Move!-mätningarna har de använt olika mycket 

tid på genomförandet av mätningarna. De flesta av de intervjuade lärarna har valt att i stort 

sett följa upplägget av Move!-mätningarna som ges som exempel i lärarhandledningarna, 

vilket innebär att de använt två gymnastiklektioner för att genomföra mätningarna. 

Beroende på undervisningsgruppens storlek har Kajsa och Ninni använt totalt 90 minuter 

för att genomföra mätningarna, förutom att Kajsa utöver själva mätningarna även använt 

en lektion för att gå igenom Move! tillsammans med eleverna. Anni hade en större 

undervisningsgrupp, så för henne tog det två 90 minuters lektioner att genomföra 

mätningarna. Ungefär lika mycket tid använde Viktor för Move!-mätningarna, men en 

knapp tredjedel av tiden gick åt till transport mellan skolan och gymnastiksalen där 

mätningarna genomfördes. Enbart genomförandet av mätningen tog ungefär lika länge som 

för Kajsa och Ninni. Viktor har haft de minsta undervisningsgrupperna av de tre, men å 

andra sidan genomförde han alla mätningar i en följd. Disa har lagt mest resurser på 

genomförandet av Move!-mätningarna med sina cirka nio lektioner. Hon var nöjd med 

arrangemanget som de bestämt sig för i hennes skola. 

Ingen av lärarna lyfte fram att Move! skulle ta för mycket resurser oberoende av hur 

mycket resurser de hade använt. Variationen bland de intervjuade lärarna visar att varje 
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lärare och skola behöver hitta sitt sätt att bygga upp Move!-mätningarna på. Skolor med 

färre elever kan använda mindre tid till att genomföra mätningarna, men inte endast 

undervisningsgruppens storlek påverkar hur mycket tid som krävs. Vissa omständigheter, 

såsom att närmaste lämpliga ställe för mätningens genomförande kräver busstransport, kan 

den enskilda läraren inte påverka. Det är något som läraren och övriga i skolan bara måste 

acceptera. Andra omständigheter, såsom att välja att göra mätningarna endast med några få 

elever i taget istället för med hela årskursen samtidigt, kan läraren påverka. Men om 

resursanvändningen fungerar för läraren och kollegorna är det lika bra som något annat 

upplägg. 

7.4 Få reaktioner på Move!-mätningarna 

Lärarna hade inte erfarenhet av att vårdnadshavare skulle ha reagerat på Move!-

mätningarna. Endast Anni hade som lärarförälder fått frågan om vad Move! är. Detta kan 

bero på att den egentliga responsen och genomgången av Move!-mätningarna görs inom 

skolhälsovården. Det kan alltså hända att vårdnadshavare reagerat på Move!, men inte tagit 

kontakt med läraren utan med skolhälsovården där resultaten gås igenom när även 

vårdnadshavaren är närvarande. 

Elevernas reaktioner har allmänt varit neutrala eller positiva, vilket är ett gott tecken. 

Ifrågasättande har eleverna endast varit mot att utförandet av armpressarna är olika för 

flickor och pojkar, vilket de tyckte var orättvist. Ingen hade lyft fram skillnaden i 

genomförandet av kast med lyra-mätningen, där pojkarna kastar från längre avstånd än 

flickorna. Att eleverna reagerat på skillnaden i armpress, men inte i kast med lyra kan bero 

på att skillnaden är mycket tydlig i armpress, medan det i kast med lyra skiljer sig bara en 

meter (för eleverna i årskurs 5). Jag tycker denna indelning är problematisk på grund av att 

det finns elever som inte har en klar bild av sin könsidentitet och nu i mätningarna synligt 

för alla andra måste ta ställning till enligt vilket biologiskt kön de genomför mätningarna. I 

övriga mätningar kan de själva avgöra enligt vilket biologiskt kön de väljer att tolka sina 

resultat utan att alla andra elever har möjlighet att ta del av deras val. Att det finns 

fysiologiska skillnader mellan pojkar och flickor är svårt för elever att förstå när det högst 

antagligen i gymnastikgruppen finns flickor som presterar lika bra som pojkar och pojkar 

som har sämre resultat än många flickor. 
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7.5 Bra Move!-material 

Enligt lärarna är Move!-materialet för genomförandet av mätningarna mycket bra, allt från 

instruktionerna för lärare till materialet som stöder eleverna i deras förståelse av 

mätningsdelarna. Med stöd av bra material har lärare lättare att genomföra mätningarna 

och steget att ta ansvaret för dem är inte så stort även om mätningen i sig själv innebär ett 

ganska stort arbete. 

7.6 Information om Move! 

Lärarna hade fått, enligt vad de kom ihåg, information om Move!-mätningarna i slutet av 

vårterminen 2016 och de var i stort sett nöjda med den information de fått om Move!-

mätningarna. Det enda de påpekade var att de på våren 2016 inte hade uppfattat att 

mätningarna skulle göras alldeles i början av nya läsåret. Alla hade fått informationen i 

skolan av rektorn, förutom att Disa även hade fått information av skolhälsovårdaren. 

Jämfört med resultaten i Wiléns (2018) undersökning om ämneslärares i gymnastik 

erfarenheter av de kommande Move!-mätningarna, så har lärarna i denna undersökning 

varit klart mindre informerade och insatta i mätningarna. En tolkning kunde vara att 

ämneslärarna i gymnastik har fått information tidigare på grund av att de är ämneslärare 

och går på kurser med fokus på gymnastikundervisning och där tidigt fått information om 

Move!-mätningarna. Klasslärare å andra sidan går sällan på kurser angående gymnastik 

eftersom de har så många ämnen de ska hållas sig ajour med. 

7.7 Samarbetet kring Move! knappt 

De intervjuade lärarna hade inte erfarenhet av samarbete kring Move!-mätningarna, 

förutom att några hade samarbetat på olika sätt med kollegor i skolan. Utöver det visste 

lärarna att Move!-resultaten ska behandlas av skolhälsovården vid de omfattande 

hälsoundersökningarna, men endast Kajsa visste att tack vare resultaten hade elever fått 

stöd med sin funktionsförmåga. 

Ett problem då det gäller samarbete är olika parters tystnadsplikt. Skolhälsovården får inte 

per automatik säga vad de vet om elevers hälsa och välmående och inte heller lärarna får 
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fritt meddela sina observationer till skolhälsovården. Det här stör delvis samarbetet och 

möjligheterna att främja elevers hälsa.  

En plan för vad som ska göras efter Move!-mätningarna saknas vilket är ett problem för 

tillfället. Bäst skulle det vara om eleverna fickå olika former av stöd utgående från sina 

resultat i Move!-mätningarna. Detta förekom dock inte klart och tydligt i någon skola. Ett 

av syftena med Move! är att det ska främja elevernas hälsa, men potentialen med 

mätningarna undergrävs när det inte finns något klart upplägg för efterarbetet. 

7.8 Vilka förändringar borde göras i Move!-mätningen? 

Tidpunkten, ansvarspersonen för Move!, hur mätningen höjning av överkroppen 

genomförs och överföring av resultat till årskurs 8 var sådant som lyftes fram av de 

intervjuade lärarna när det gällde förändringsförslag. 

Viktor tyckte att genomförandet av Move!-mätningarna borde senareläggas både för att 

minska stressen i början av läsåret och för att elever som inte rör på sig självmant skulle 

hinna ha regelbunden gymnastikundervisning en tid. Problemet med att ha Move!-

mätningarna senare under läsåret är att resultaten då med ännu större sannolikhet inte 

skulle hinna med i hälsoundersökningarna. Planeringen av hela Move!-mätningen och 

hälsoundersökningarna borde i så fall läggas om. Ninni nämnde också andra orsaker till att 

tidpunkten är fel. De har möjlighet att simma endast i början av höstterminen när 

havsvattnet är tillräckligt varmt, då närmaste simhall är alltför långt borta för att 

simundervisningen kunde ordnas under andra tider. Nu har de fått in både simningen och 

Move! i sitt gymnastikschema, men de har inte lika bra möjligheter att genomföra 

läroplanens mål gällande simundervisning som tidigare. 

Även utgående från vad Kajsa lyfte fram borde planeringen göras om. Kajsa funderade på 

om ansvaret för Move!-mätningen borde vila på någon annan än gymnastikläraren. Hon 

ansåg att mätningarna kunde genomföras enskilt om någon annan har ansvaret för dem. 

Fördelarna enligt henne skulle vara att eleven direkt kunde få hjälp och stöd samt att ingen 

skulle behöva bli påtittad och bedömd av andra elever. Dessa fördelar är odiskutabla, det 

problematiska är dock att hitta resurser för att genomföra mätningarna enskilt. När 
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nuvarande uppföljningssystem fungerar som det ska får alla elever stöd att främja sin hälsa 

utgående från resultaten från Move!-mätningarna och mindre resurser går åt. Att skapa en 

accepterande miljö där alla elever hejar på varandra är målet för lärare oberoende av om 

det gäller Move!-mätningarna eller något annat i skolan. Alltid kan man inte lyckas, så 

läraren får göra sitt bästa och stöda de elever som behöver extra stöd för att genomföra 

Move!-mätningarna tryggt. 

7.9 Konklusion och fortsatt forskning 

Move!-mätningarna har kommit bra igång i de intervjuade lärarnas skolor och 

erfarenheterna är överlag goda. Alla respondenter verkar ha hittat sitt sätt att genomföra 

Move!-mätningarna på och är nöjda med resursanvändningen. Det finns inte ett rätt sätt, 

utan varje lärare och kollegium behöver komma fram till hur mätningarna bäst genomförs i 

den egna skolan. 

Vissa kritiska synpunkter på Move!-mätningarna har de intervjuade lärarna. Inget av 

problemen är dock så stort att det drastiskt skulle störa genomförandet av Move!-

mätningarna. Vad som ska göras efter att Move!-mätningarna är genomförda är dock en 

fråga som blev oklar i denna undersökning. 

Utgående från denna undersökning är ett tema för vidare forskning vad och vilka olika 

distanser som ska jobba vidare efter att Move!-mätningarna är genomförda. Frågor att 

besvara är bland annat hur elevers välmående kan främjas och vem som ska stöda elever 

som är i behov av stöd. Arbetet efter Move!-mätningarna behöver dock inte bara fokusera 

på enskilda elever utan viktigt är också sådant arbete som gynnar alla elever oberoende av 

resultat i Move!-mätningarna. Att utreda olika alternativ skulle vara viktigt för att Move!-

mätningarna skulle ge så mycket som möjligt. 

Denna undersökning ger en bild av lärares erfarenheter från rätt små skolor. Det skulle vara 

intressant att undersöka vilka erfarenheter lärare i stora skolor har av Move!-mätningarna 

och även jämföra lärarerfarenheterna i små och stora skolor. Från och med i höst, hösten 

2018, ska Move!-mätningarna genomföras även i årskurs 8. Detta ger möjlighet att 
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undersöka gymnastiklärares erfarenheter av mätningarna i årskurs 8 och om det finns 

skillnader i erfarenheterna om Move! i årskurs 5 eller 8. 
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BILAGA 

Intervjufrågor 

• Vilka är dina erfarenheter av Move!-mätningarna? 

• Hur har det varit att genomföra Move!-mätningarna? 

• Vilka hinder och problem har du stött på vid genomförandet av Move-mätningar? 

o Vilka allmänna hinder/problem har uppstått? 

o Vilka har problemen varit för varje enskild del? 

o Hur har problemen/hindren lösts? 

• Vad tycker du om Move-materialet? 

o Stöder materialet genomförandet? 

o Är materialet ändamålsenligt? 

o Är materialet lätt att använda? 

o Är materialet lätt att förstå? 

• Hur har eleverna respektive vårdnadshavarna mottagit Move-mätningarna? 

o Vad tycker eleverna om att göra Move!-mätningarna? 

o Hur har eleverna och vårdnadshavarna reagerat på Move!? 

• Hur mycket tid har Move!-mätningarna tagit i anspråk? 

o Hur mycket tid tar förarbetet respektive efterarbetet? 

o Hur länge har genomförandet av mätningarna tagit? 

• Vad har varit mest resurskrävande gällande Move-mätningarna? 

• Hur många gånger har du gjort Move-mätningar och till hur många elever? 

• Hur har du förberett dig för mätningarna? 

o När och hur fick du först information om Move-mätningarna? 

o På vilket sätt har du fått information om Move-mätningarna? 

o Har du gått någon utbildning/kurs/föreläsning om Move-mätningar? 

! Borde det finnas obligatoriska kurser om Move-mätningarna? 

• Hur fortskrider arbetet efter att mätningarna är gjorda? 

o Finns det samarbete inom skolan, mellan skolan och skolhälsovården eller 

andra delar av kommunen? 

• Vilka är dina förbättringsförslag för Move-systemet? 

• Vilka synpunkter, åsikter, förbättringsförslag har du hört av andra? 


