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GENOMFÖRANDET AV MÄTNINGARNA UNDER AUGUSTI-SEPTEMBER 
Move!-mätningarna genomförs i augusti-september i enlighet med läroplanen för elever i årskurs 5 och 8. Anvisningar för 
genomförandet av mätningarna, behövliga material samt elev- och gruppspecifika resultatblanketter finns på adressen: 

www.oph.fi/sv/move. Det är särskilt viktigt att bekanta sig med lärarhandboken.  

! 

Materialet för Move!-mätningarna utvecklas och förnyas utifrån inkommen respons. Hösten 2021 publiceras en 
uppdaterad Move!-mäthandbok, resultatblanketter och nya videor med anvisningar för mätningarna. Dessutom 
har det publicerats en handbok om anpassningen av mätningarna samt videor om olika anpassningssätt.  Själva 
mätningarna ändras inte väsentligt, men i anvisningarna om hur de kan genomföras har gjorts ändringar bland 

annat enligt lärarnas önskemål. 

 

REGISTRERING AV MÄTRESULTATEN OCH UTNYTTJANDE AV RESULTATEN 
Skolan matar in elevernas mätresultat utan identifieringsuppgifter i det elektroniska systemet senast 30.9.2021. En skolspe-
cifik länk för att mata in resultaten skickas i augusti till skolans allmänna e-postadress som antecknats i tjänsten Studieinfo. 
Länken kan sedan skickas vidare till de personer som ansvarar för att mata in resultaten. När mätresultaten införts får sko-
lorna en avgiftsfri rapport om skolans mätningsresultat i november-december 2021.  

Överföring av Move!-mätresultaten till skolhälsovården 

Med vårdnadshavarens samtycke utnyttjas elevens Move!-resultat också som en del av de omfattande hälsoundersök-
ningar som genomförs i årskurs 5 och 8 av skolhälsovårdaren och/eller skolläkaren. Utbildningsanordnaren svarar för att 

begära tillstånd för överföring av uppgifterna. Tillståndet kan i fortsättningen också begäras elektroniskt via utbildningsan-
ordnarens egna datasystem. Dessutom finns det på Move!-webbplatsen en pappersblankett för begäran om tillstånd. 
 
Move! är ett pedagogiskt verktyg vars resultat kan utnyttjas på ett mångsidigt sätt: 

- Varje elev får respons om sin fysiska funktionsförmåga samt tips om hur den kan utvecklas.  Resultaten används inte 
som grund för bedömningen av eleven. 

- Elevens föräldrar får information om förutsättningarna för barnets fysiska funktionsförmåga och välbefinnande 
samt om vilka frågor med anknytning till barnets välbefinnande de borde tänka på.  

- Läraren och skolan får information om vilka delområden inom den fysiska funktionsförmågan de ska fokusera på 
när de planerar och genomför undervisningen. 

- Om föräldrarna ger samtycke till att använda mätningsresultaten i de omfattande hälsoundersökningarna i skolhäl-
sovården får man information om eventuella faktorer som påverkar elevens ork och välmående.  

- På riksnivå, kommunnivå och landskapsnivå får bl.a. beslutsfattarna information för uppföljningen och utvecklingen 
av åtgärderna för främjande av motion och hälsa. 

 
Med vänliga hälsningar,  
 
utvecklingschef Mikko Huhtiniemi, Move!-systemet, mikko.huhtiniemi@jyu.fi, tfn 040 805 3945 
undervisningsrådet Matti Pietilä, Utbildningsstyrelsen, matti.pietila@oph.fi, tfn 0295 331 172 

generalsekreterare Minttu Korsberg, statens idrottsråd, minttu.korsberg@minedu.fi, tfn 0295 330 018 

INFO TILL SKOLORNA 
augusti 2021 

Move! är ett system för att mäta den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 
5 och 8 i den grundläggande utbildningen. Syftet med systemet är i första hand att 
uppmuntra barn och unga till att sköta sin hälsa och sitt välbefinnande. Move! 
stöder skolorna och föräldrarna i deras roll att fostra till en motionsinriktad livsstil. 

http://www.oph.fi/sv/move

