
 
 
 

    

 

 

RESULTATBLANKETT FÖR UNDERVISNINGSGRUPP 

Skola och år:        Undervisningsgrupp:        

         Kroppens rörlighet   

 20m 
skyttellöpning 

5-steg 
utan 

ansats 

Höjning 
av över- 
kroppen 

 
 
 

Arm-
press 

 
 
 

Kast och 
lyra- kombi-

nation 

 
 
 

Huk- 
sittande 

Sträckning 
av nedre 
ryggen i 
sittande 
ställning 

Höger och 
vänster axels 

rörlighet 

 
Elev 

 
(antal 
sträck) 

 
tid 

(min/s) 

 
(m) 

 
(ggr) 

 
(ggr) 

 
(ggr) 

 
(1/0) 

 
(1/0) 

 
Höger 
uppe  
(1/0) 

 
Vänster 

uppe 
(1/0) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

OBS: Resultatet av en anpassat genomförd mätningsdel lagras i den nationella databasen med specialtecken S 



 
 
 

         Kroppens rörlighet   

 20m 
skyttellöpning 

5-steg 
utan 

ansats 

Höjning 
av över- 
kroppen 

 
 
 

Arm-
press 

 
 
 

Kast och 
lyra- kombi-

nation 

 
 
 

Huk- 
sittande 

Sträckni
ng av 
nedre 
ryggen i 
sittande 
ställning 

Höger och vänster 
axels rörlighet 

 
Elev 

 
(antal 
sträck) 

 
tid 

(min/s) 

 
(m) 

 
(ggr) 

 
(ggr) 

 
(ggr) 

 
(1/0) 

 
(1/0) 

 
Höger 
uppe  
(1/0) 

 
Vänster 

uppe 
(1/0) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 OBS: Resultatet av en anpassat genomförd mätningsdel lagras i den nationella databasen med specialtecken S 



 
 
 

         Kroppens rörlighet   

 20m 
skyttellöpning 

5-steg 
utan 

ansats 

Höjning 
av över- 
kroppen 

 
 
 

Arm-
press 

 
 
 

Kast och 
lyra- kombi-

nation 

 
 
 

Huk- 
sittande 

Sträckni
ng av 
nedre 
ryggen i 
sittande 
ställning 

Höger och vänster 
axels rörlighet 

 
Elev 

 
(antal 
sträck) 

 
tid 

(min/s) 

 
(m) 

 
(ggr) 

 
(ggr) 

 
(ggr) 

 
(1/0) 

 
(1/0) 

 
Höger 
uppe  
(1/0) 

 
Vänster 

uppe 
(1/0) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 OBS: Resultatet av en anpassat genomförd mätningsdel lagras i den nationella databasen med specialtecken S 


	ElevRow1: 
	antal sträckRow1: 
	tid minsRow1: 
	mRow1: 
	ggrRow1: 
	ggrRow1_2: 
	ggrRow1_3: 
	10Row1: 
	10Row1_2: 
	Höger uppe 10Row1: 
	Vänster uppe 10Row1: 
	ElevRow2: 
	antal sträckRow2: 
	tid minsRow2: 
	mRow2: 
	ggrRow2: 
	ggrRow2_2: 
	ggrRow2_3: 
	10Row2: 
	10Row2_2: 
	Höger uppe 10Row2: 
	Vänster uppe 10Row2: 
	ElevRow3: 
	antal sträckRow3: 
	tid minsRow3: 
	mRow3: 
	ggrRow3: 
	ggrRow3_2: 
	ggrRow3_3: 
	10Row3: 
	10Row3_2: 
	Höger uppe 10Row3: 
	Vänster uppe 10Row3: 
	ElevRow4: 
	antal sträckRow4: 
	tid minsRow4: 
	mRow4: 
	ggrRow4: 
	ggrRow4_2: 
	ggrRow4_3: 
	10Row4: 
	10Row4_2: 
	Höger uppe 10Row4: 
	Vänster uppe 10Row4: 
	ElevRow5: 
	antal sträckRow5: 
	tid minsRow5: 
	mRow5: 
	ggrRow5: 
	ggrRow5_2: 
	ggrRow5_3: 
	10Row5: 
	10Row5_2: 
	Höger uppe 10Row5: 
	Vänster uppe 10Row5: 
	ElevRow6: 
	antal sträckRow6: 
	tid minsRow6: 
	mRow6: 
	ggrRow6: 
	ggrRow6_2: 
	ggrRow6_3: 
	10Row6: 
	10Row6_2: 
	Höger uppe 10Row6: 
	Vänster uppe 10Row6: 
	ElevRow7: 
	antal sträckRow7: 
	tid minsRow7: 
	mRow7: 
	ggrRow7: 
	ggrRow7_2: 
	ggrRow7_3: 
	10Row7: 
	10Row7_2: 
	Höger uppe 10Row7: 
	Vänster uppe 10Row7: 
	ElevRow8: 
	antal sträckRow8: 
	tid minsRow8: 
	mRow8: 
	ggrRow8: 
	ggrRow8_2: 
	ggrRow8_3: 
	10Row8: 
	10Row8_2: 
	Höger uppe 10Row8: 
	Vänster uppe 10Row8: 
	ElevRow9: 
	antal sträckRow9: 
	tid minsRow9: 
	mRow9: 
	ggrRow9: 
	ggrRow9_2: 
	ggrRow9_3: 
	10Row9: 
	10Row9_2: 
	Höger uppe 10Row9: 
	Vänster uppe 10Row9: 
	ElevRow1_2: 
	antal sträckRow1_2: 
	tid minsRow1_2: 
	mRow1_2: 
	ggrRow1_4: 
	ggrRow1_5: 
	ggrRow1_6: 
	10Row1_3: 
	10Row1_4: 
	Höger uppe 10Row1_2: 
	Vänster uppe 10Row1_2: 
	ElevRow2_2: 
	antal sträckRow2_2: 
	tid minsRow2_2: 
	mRow2_2: 
	ggrRow2_4: 
	ggrRow2_5: 
	ggrRow2_6: 
	10Row2_3: 
	10Row2_4: 
	Höger uppe 10Row2_2: 
	Vänster uppe 10Row2_2: 
	ElevRow3_2: 
	antal sträckRow3_2: 
	tid minsRow3_2: 
	mRow3_2: 
	ggrRow3_4: 
	ggrRow3_5: 
	ggrRow3_6: 
	10Row3_3: 
	10Row3_4: 
	Höger uppe 10Row3_2: 
	Vänster uppe 10Row3_2: 
	ElevRow4_2: 
	antal sträckRow4_2: 
	tid minsRow4_2: 
	mRow4_2: 
	ggrRow4_4: 
	ggrRow4_5: 
	ggrRow4_6: 
	10Row4_3: 
	10Row4_4: 
	Höger uppe 10Row4_2: 
	Vänster uppe 10Row4_2: 
	ElevRow5_2: 
	antal sträckRow5_2: 
	tid minsRow5_2: 
	mRow5_2: 
	ggrRow5_4: 
	ggrRow5_5: 
	ggrRow5_6: 
	10Row5_3: 
	10Row5_4: 
	Höger uppe 10Row5_2: 
	Vänster uppe 10Row5_2: 
	ElevRow6_2: 
	antal sträckRow6_2: 
	tid minsRow6_2: 
	mRow6_2: 
	ggrRow6_4: 
	ggrRow6_5: 
	ggrRow6_6: 
	10Row6_3: 
	10Row6_4: 
	Höger uppe 10Row6_2: 
	Vänster uppe 10Row6_2: 
	ElevRow7_2: 
	antal sträckRow7_2: 
	tid minsRow7_2: 
	mRow7_2: 
	ggrRow7_4: 
	ggrRow7_5: 
	ggrRow7_6: 
	10Row7_3: 
	10Row7_4: 
	Höger uppe 10Row7_2: 
	Vänster uppe 10Row7_2: 
	ElevRow8_2: 
	antal sträckRow8_2: 
	tid minsRow8_2: 
	mRow8_2: 
	ggrRow8_4: 
	ggrRow8_5: 
	ggrRow8_6: 
	10Row8_3: 
	10Row8_4: 
	Höger uppe 10Row8_2: 
	Vänster uppe 10Row8_2: 
	ElevRow9_2: 
	antal sträckRow9_2: 
	tid minsRow9_2: 
	mRow9_2: 
	ggrRow9_4: 
	ggrRow9_5: 
	ggrRow9_6: 
	10Row9_3: 
	10Row9_4: 
	Höger uppe 10Row9_2: 
	Vänster uppe 10Row9_2: 
	ElevRow10: 
	antal sträckRow10: 
	tid minsRow10: 
	mRow10: 
	ggrRow10: 
	ggrRow10_2: 
	ggrRow10_3: 
	10Row10: 
	10Row10_2: 
	Höger uppe 10Row10: 
	Vänster uppe 10Row10: 
	ElevRow11: 
	antal sträckRow11: 
	tid minsRow11: 
	mRow11: 
	ggrRow11: 
	ggrRow11_2: 
	ggrRow11_3: 
	10Row11: 
	10Row11_2: 
	Höger uppe 10Row11: 
	Vänster uppe 10Row11: 
	ElevRow12: 
	antal sträckRow12: 
	tid minsRow12: 
	mRow12: 
	ggrRow12: 
	ggrRow12_2: 
	ggrRow12_3: 
	10Row12: 
	10Row12_2: 
	Höger uppe 10Row12: 
	Vänster uppe 10Row12: 
	ElevRow13: 
	antal sträckRow13: 
	tid minsRow13: 
	mRow13: 
	ggrRow13: 
	ggrRow13_2: 
	ggrRow13_3: 
	10Row13: 
	10Row13_2: 
	Höger uppe 10Row13: 
	Vänster uppe 10Row13: 
	ElevRow14: 
	antal sträckRow14: 
	tid minsRow14: 
	mRow14: 
	ggrRow14: 
	ggrRow14_2: 
	ggrRow14_3: 
	10Row14: 
	10Row14_2: 
	Höger uppe 10Row14: 
	Vänster uppe 10Row14: 
	ElevRow1_3: 
	antal sträckRow1_3: 
	tid minsRow1_3: 
	mRow1_3: 
	ggrRow1_7: 
	ggrRow1_8: 
	ggrRow1_9: 
	10Row1_5: 
	10Row1_6: 
	Höger uppe 10Row1_3: 
	Vänster uppe 10Row1_3: 
	ElevRow2_3: 
	antal sträckRow2_3: 
	tid minsRow2_3: 
	mRow2_3: 
	ggrRow2_7: 
	ggrRow2_8: 
	ggrRow2_9: 
	10Row2_5: 
	10Row2_6: 
	Höger uppe 10Row2_3: 
	Vänster uppe 10Row2_3: 
	ElevRow3_3: 
	antal sträckRow3_3: 
	tid minsRow3_3: 
	mRow3_3: 
	ggrRow3_7: 
	ggrRow3_8: 
	ggrRow3_9: 
	10Row3_5: 
	10Row3_6: 
	Höger uppe 10Row3_3: 
	Vänster uppe 10Row3_3: 
	ElevRow4_3: 
	antal sträckRow4_3: 
	tid minsRow4_3: 
	mRow4_3: 
	ggrRow4_7: 
	ggrRow4_8: 
	ggrRow4_9: 
	10Row4_5: 
	10Row4_6: 
	Höger uppe 10Row4_3: 
	Vänster uppe 10Row4_3: 
	ElevRow5_3: 
	antal sträckRow5_3: 
	tid minsRow5_3: 
	mRow5_3: 
	ggrRow5_7: 
	ggrRow5_8: 
	ggrRow5_9: 
	10Row5_5: 
	10Row5_6: 
	Höger uppe 10Row5_3: 
	Vänster uppe 10Row5_3: 
	ElevRow6_3: 
	antal sträckRow6_3: 
	tid minsRow6_3: 
	mRow6_3: 
	ggrRow6_7: 
	ggrRow6_8: 
	ggrRow6_9: 
	10Row6_5: 
	10Row6_6: 
	Höger uppe 10Row6_3: 
	Vänster uppe 10Row6_3: 
	ElevRow7_3: 
	antal sträckRow7_3: 
	tid minsRow7_3: 
	mRow7_3: 
	ggrRow7_7: 
	ggrRow7_8: 
	ggrRow7_9: 
	10Row7_5: 
	10Row7_6: 
	Höger uppe 10Row7_3: 
	Vänster uppe 10Row7_3: 
	ElevRow8_3: 
	antal sträckRow8_3: 
	tid minsRow8_3: 
	mRow8_3: 
	ggrRow8_7: 
	ggrRow8_8: 
	ggrRow8_9: 
	10Row8_5: 
	10Row8_6: 
	Höger uppe 10Row8_3: 
	Vänster uppe 10Row8_3: 
	ElevRow9_3: 
	antal sträckRow9_3: 
	tid minsRow9_3: 
	mRow9_3: 
	ggrRow9_7: 
	ggrRow9_8: 
	ggrRow9_9: 
	10Row9_5: 
	10Row9_6: 
	Höger uppe 10Row9_3: 
	Vänster uppe 10Row9_3: 
	ElevRow10_2: 
	antal sträckRow10_2: 
	tid minsRow10_2: 
	mRow10_2: 
	ggrRow10_4: 
	ggrRow10_5: 
	ggrRow10_6: 
	10Row10_3: 
	10Row10_4: 
	Höger uppe 10Row10_2: 
	Vänster uppe 10Row10_2: 
	ElevRow11_2: 
	antal sträckRow11_2: 
	tid minsRow11_2: 
	mRow11_2: 
	ggrRow11_4: 
	ggrRow11_5: 
	ggrRow11_6: 
	10Row11_3: 
	10Row11_4: 
	Höger uppe 10Row11_2: 
	Vänster uppe 10Row11_2: 
	ElevRow12_2: 
	antal sträckRow12_2: 
	tid minsRow12_2: 
	mRow12_2: 
	ggrRow12_4: 
	ggrRow12_5: 
	ggrRow12_6: 
	10Row12_3: 
	10Row12_4: 
	Höger uppe 10Row12_2: 
	Vänster uppe 10Row12_2: 
	ElevRow13_2: 
	antal sträckRow13_2: 
	tid minsRow13_2: 
	mRow13_2: 
	ggrRow13_4: 
	ggrRow13_5: 
	ggrRow13_6: 
	10Row13_3: 
	10Row13_4: 
	Höger uppe 10Row13_2: 
	Vänster uppe 10Row13_2: 
	ElevRow14_2: 
	antal sträckRow14_2: 
	tid minsRow14_2: 
	mRow14_2: 
	ggrRow14_4: 
	ggrRow14_5: 
	ggrRow14_6: 
	10Row14_3: 
	10Row14_4: 
	Höger uppe 10Row14_2: 
	Vänster uppe 10Row14_2: 
	Skol och år: 
	Undervisningsgrupp: 


