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Genomförandet av mätningarna under augusti-september 

Move!-mätningarna genomförs i augusti-september i enlighet med grunderna för läroplanen för elever i årskurs 5 och 8. 
De uppdaterade anvisningarna från 2021 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.  
 

Inmatning av Move!-mätresultaten i den riksomfattande datainsamlingen 

Skolan matar in elevernas mätresultat utan identifieringsuppgifter i det elektroniska systemet senast 30.9.2022. En 
skolspecifik länk för att mata in resultaten skickas i augusti under vecka 33 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 skolorna en avgiftsfri rapport om skolans mätningsresultat i november-december 2022.  
 

Överföring av Move!-mätresultaten till skolhälsovården 

Med vårdnadshavarens samtycke utnyttjas elevens Move!-resultat vid de omfattande hälsoundersökningar som 
genomförs i årskurs 5 och 8. Utbildningsanordnaren svarar för att begära tillstånd för överföring av uppgifterna. 
Tillståndet kan begäras elektroniskt via utbildningsanordnarens egna datasystem eller med den tillståndsblankett som 
finns på Move!-webbplatsen.  

! 

Inom skolgemenskapen ska idrottslärarna och skolhälsovården tillsammans komma överens om tidsplanen för 
Move!-mätningarna och hur resultaten ska överföras och användas. För att barn och ungas fysiska 
funktionsförmåga och välbefinnande ska främjas behövs samarbete mellan skolgymnastiken och 
skolhälsovården. 

Arkivering av blanketter för Move!-mätningen 

Utbildningsanordnaren ansvarar för att arkivera elevernas personliga resultatblanketter som innehåller resultaten från 
Move!-mätningarna och gruppernas sammanställningsblanketter. Med båda blanketterna samlar man in uppgifter om 
eleverna i samband med ordnandet av undervisningen.  
 

Ett omfattande utnyttjande av Move!-resultaten 

Move! kan samtidigt användas som ett mångsidigt pedagogiskt verktyg, som en datainsamlingsmetod av samhällelig 
betydelse och som stöd för den individuella hälsorådgivningen inom skolhälsovården. Läs mer om systemet och 
utnyttjandet av resultaten på Move!-webbplatsen. 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Mikko Huhtiniemi, utvecklingschef för Move!-systemet, mikko.huhtiniemi@jyu.fi, tfn 040 805 3945 
Matti Pietilä, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, matti.pietila@oph.fi, tfn 0295 331 172 
Minttu Korsberg, generalsekreterare för statens idrottsråd, minttu.korsberg@gov.fi, tfn 0295 330 018 

INFO TILL SKOLORNA 
augusti 2022 

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
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/move-matningen
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/vad-ar-move

