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FÖRORD 
 
Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen gav år 2010 fakulteten 
för idrotts- och hälsovetenskaper vid Jyväskylä universitet i uppdrag att planera ett 
nationellt mätinstrument för uppföljning av elevers fysiska funktionsförmåga. Avsikten 
med mätinstrumentet är att stödja skolhälsovården och speciellt de omfattande 
hälsoundersökningar som görs inom den grundläggande utbildningen, i årskurserna 
5 och 8 (Statsrådets förordning 380/2009). Målsättningen med detta mätinstrument är 
att hjälpa i första hand eleven och vårdnadshavarna att förstå den fysiska 
prestations-förmågans koppling till elevens hälsa och ork, det dagliga välbefinnandet 
samt elevens skolgång. 
 
Vid utvecklandet av mätinstrumentet har man använt Rissanens (1999) definition av 
fysisk funktionsförmåga. Enligt honom är fysisk funktionsförmåga kroppens förmåga 
att klara av uppgifter som kräver fysisk ansträngning och att nå uppställda mål. 
 
Vid planeringen av mätinstrumentet analyserade expertgruppen skolelevers 
funktionsförmåga i vardagen. Bland annat följande saker analyserades: 
 

1. Förmågan att ta sig till skolan gående eller med cykel (minst 5 km). 
2. Förmågan att lyfta och bära sin egen skol- och fritidsutrustning. 
3. Förebyggandet av skadeverkningar av en stillasittande livsstil: att 

uppehålla den normala rörligheten, speciellt i överkroppen och 
höftområdet. 

4. Förmågan att röra sig i trafiken: att iaktta omgivningen och att reagera 
ändamålsenligt. 

5. Förmågan att gå i trappor, röra sig i olika terränger och på olika underlag: 
förmågan att hålla balansen även på halt underlag. 

6. Förmågan att röra sig i vattnet (att samordna arm- och benrörelserna, 
uthållighetskondition). 

 
De olika mätningarna som förekommer i lärarhandledningen är resultatet av flera 
försök och förundersökningar. Med dessa mäts uthållighet, stryka, snabbhet, 
rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter. Resultaten från de olika 
mätningarna antecknas i uppföljningssystemet så att eleven, vårdnadshavarna, 
skolhälsovårdaren och läraren får information om elevens fysiska funktionsförmåga, 
dess relation till elevens hälsa samt hur den ytterligare kunde förbättras. 
 
Januari 2012, Jyväskylä 
 
Expertgruppen för Move! vid fakulteten för idrotts- och hälsovetenskaper vid 
Jyväskylä universitet: 
 
Timo Jaakkola, Arja Sääkslahti, Jarmo Liukkonen, Susanna Iivonen, Urho Kujala, 
Heikki Kyröläinen, Ari Heinonen, Lauri Laakso, Pertti Huotari, Sami Kalaja, Katri 
Kuoppala, Timo Knuuttila och Arto Gråstén. 
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FÖRBEREDELSER INFÖR MÄTNINGARNA 
 
Material som behövs vid mätningarna: 
 

• 20 m skyttellöpning: måttband, koner, tejp, ljudanläggning och ljudsignal för 
20 m skyttellöpningen, papper, blyertspennor, tidtagarur, resultatblankett. 
 

• 5-steg utan ansats: minst 15 m långt måttband, tejp, vid behov en lång 
gymnastikmatta, resultatblankett. 
 

• Höjning av överkroppen (sit-ups): markeringstejp eller färdiga 
mätningsremsor i på förhand bestämd storlek (8 cm / 5 åk, 12 cm / 8 åk), A4-
papper, gymnastikmattor, ljudanläggning och ljudsignal för höjning av 
överkroppen, resultatblankett. 
 

• Armpress: tidtagarur, gymnastikmattor, vid behov ett 10 cm högt mjukt 
föremål, resultatblankett. 
 

• Kroppens rörlighet: resultatblankett. 
 

• Kast med lyra: tennisboll (som studsar minst 50 cm då den släpps från 1 
meters höjd), måttband, tejp, vid behov ett kastunderlag tillverkat av fanerskiva 
som spänns fast på ribbstolar, resultatblankett. 

 
Kontroll av elevernas hälsotillstånd: 
 

• Läraren ska noggrant bekanta sig med instruktionerna gällande granskning av 
elevers hälsotillstånd innan mätningarna påbörjas. Instruktionerna finns på s. 
5. 

 
Information om mätningarna till eleverna.  
 
Uppvärmning: 
 

• Skyttellöpning: 7 min löpning på angivet område eller angiven rutt. Läraren 
kan också välja annan form av uppvärmning, t.ex. nata. 
 

•  De övriga mätningarna: 5 min löpning på stället, grenhopp, ryggmuskel-
övningar, magmuskelövningar, snurrande av armarna, tänjning (axlarna, 
höftböjarmuskeln, fram- och baklåren), svängande med benen. 

 
Läraren delar in eleverna till de olika stationerna. 
 
Eleverna förflyttar sig i gymnastiksalen genom att cirkulera mellan de olika 
stationerna. 
 
Efter varje prestation får eleverna veta sitt personliga resultat. 
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INSTRUKTIONER TILL LÄRAREN FÖR GRANSKNING AV ELEVERS 
HÄLSOTILLSTÅND INFÖR MÄTNINGARNA 
 
Mätningar av eleveras fysiska funktionsförmåga genomförs under skolans 
gymnastiklektioner. Under mätningarna följs allmänna riktlinjer och principer för 
skolgymnastik, men eftersom man vid genomförandet rör sig nära den enskildes 
maximala funktionsförmåga är det viktigt att uppmärksamma vissa saker. Här 
nedanför ges exempel på saker som bör uppmärksammas: 
 
Eleven borde inte få komma till skolan: 
 

• febrig 
• med ont i halsen 
• vid en akut infektion 

 
I dessa fall kan eleven inte heller delta i mätningarna av den fysiska prestations-
förmågan. 
 
Ytterligare kan eleven inte delta i mätningarna, om eleven har: 

• allvarliga hjärtproblem 
• svindel eller anfall av medvetslöshet vid fysisk ansträngning 
• motionsförbud som ordinerats av läkare eller hälsovårdare 

 
Eleverna kan delta i mätningarna, om man beaktar deras eventuella begränsningar, 
exempel: 
 

• astma 
 

• Läraren kan vid behov påminna eleven att ta sin astmamedicin före 
mätningarna påbörjas. 

 
• diabetes 

 
• Läraren kontroller att eleven ätit mellanmål om det är lång tid sedan 

senaste måltid. 
 

• smärta i leder eller muskler 
 
 De olika mätningarna görs enligt elevens egna förutsättningar. 

 
• rörelserestriktion utfärdad av läkare, hälsovårdare eller fysioterapeut (t.ex. vid 

smärta i leder eller muskler). 
 
 Man följer ovannämnda experters instruktioner. 

 
Mätningsdelarna genomförs anpassat i enlighet med planen för elevens lärande eller 
IP, när elevens funktionsförmåga förutsätter detta.
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DE OLIKA MÄTNINGARNA 
 
20 m skyttellöpning 
 
I 20 m skyttellöpning mäts elevers 
uthållighet och rörelseförmåga. Även 
elevers maximala syreupptagningsförmåga 
kan uppskattas indirekt genom mätningen. 
I 20 m skyttellöpning mäts hur länge eleven 
klarar av att springa till det hela tiden 
accelererande tempot på ljud-inspelningen. 
För att rikta in elevernas koncentration kan 
de delas in i par varav ena springer medan 
den andra räknar löpta sträckor. Efter 
prestationen meddelar eleven antal 
sprungna sträckor. 
 
Skyttellöpningen bör genomföras på en minst 25 m lång bana, helst i en 
gymnastiksal. Före mätningen markeras i salen en sträcka på 20 m, som utmärks 
med koner. Ändgränserna märks ut med tejp. Den ena gränsen fungerar som 
startlinje. Inför mätningen bekantar sig läraren med instruktionerna. Ljud-inspelningen 
som är ämnad för mätningen testas i ljudanläggningen, för att kontrollera att den 
fungerar. 
 
20 m skyttellöpning genomförs antingen barfota eller med halkfria inneskor. Ifall 
prestationsbanan inte ryms i gymnastiksalen, kan mätningen också genomföras på 
en sportplan. 
 
För att eleverna ska kunna delta i mätningen förutsätts det att de är friska. Eleverna 
ska uppmuntras till att göra sitt bästa, men motivationen ska inte framhävas för 
mycket, eftersom prestationen styrs enligt ett på förhand bestämt tempo. 
 
Material: tidtagarur, måttband, koner, tejp, ljudanläggning, ljudsignal ämnat för 20 m 
skyttellöpningen, papper, blyertspennor, resultatblankett. Efter mätningen får 
eleverna veta sitt personliga resultat. 
 
Tillvägagångssätt vid mätningen: 
 

1. Eleverna utför mätningen parvis. 
 

2. Läraren delar ut papper och penna åt paren. 
 

3. Eleverna springer i så stora grupper som utrymmet tillåter med tanke på deras 
säkerhet. 

 
4. Läraren ger instruktioner till de elever som ska observera mätningen: ”Ta 

papper och penna och ställ er sedan så att ni kan se det egna parets 
prestation.” 
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5. Läraren försäkrar sig om att de som ska löpa är på rätt startställe och att de 
som ska observera mätningen är redo. 

 
6. Eleverna prövar att springa till takten på ljudinspelningen före själva 

mätningen påbörjas. 
 

7. De elever som ska utföra mätningen ställer sig bakom startlinjen. 
 

8. Läraren ger instruktioner till de elever som ska utföra löpningen: ”Stå bakom 
startlinjen. När du hör startsignalen springer du till andra sidan av det 
markerade området, mellan konerna, så att båda fötterna är över linjen. Först 
när du hör följande ljudsignal ska du springa tillbaka till andra sidan med målet 
att hinna över före följande ljudsignal. Fortsätt att springa så länge du orkar. 
Löptempot ökar med en minuts mellanrum. Början är lugn, men det är 
meningen att du ska försöka hålla tempot så länge som möjligt eller tills jag 
säger att du ska sluta. Ditt par skriver upp antalet sprungna sträckor.” 

 
9. Läraren ger instruktioner till de elever som ska observera mätningen: ”Din 

uppgift är att dra ett streck på pappret alltid då du ser ditt par springa över en 
linje. Starten räknas inte utan själva räkningen börjar vid den första 
övergången av den bakre linjen. Efter det räknas varje övergång. Berätta 
resultatet för mig efter att mätningen är över. ” 

 
10. Läraren startar ljudinspelningen och tidtagaruret. 

 
11. Läraren övervakar att eleverna hinner över strecket före följande ljudsignal. 

Eleven får försena sig en gång. Efter det får eleven göra 2 spurter, även om 
han eller hon inte kan komma ikapp löptempot. Dessa eventuella spurter 
räknas med i resultatet. Läraren bör avbryta elevens prestation ifall eleven 
börjar må illa eller att han eller hon har svårt att hålla det tempo som krävs. 
Annars avslutas mätningen då eleven känner för det. Läraren ska kolla tiden 
på tidtagaruret då eleven avslutar löpningen och be elevparet att skriva upp 
resultatet.  

 
12. Läraren ber eleven som observerat mätningen att meddela antalet sprungna 

sträckor och bokför den sprungna tiden som minuter: sekunder, t.ex. ”10:20”. 
Ett anpassat genomfört resultat antecknas på blankletten med specialtecken 
S. 

 
13. Efter mätningen får eleven veta sitt personliga resultat. 

 
14. Elevparen byter uppgifter och mätningen utförs en gång till  

(se punkterna 4–13). 
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5-steg utan ansats 
 
I 5-steg utan ansats mäts nedre kroppens 
styrka, snabbhet, dynamisk balans och 
rörelsefärdigheter. I 5-steg utan ansats 
görs fem växelhopp, och den hoppade 
sträckan mäts. Första avstampen är en 
jämfota-avstamp. Från det sista hoppet 
landar eleven jämfota. 
 
Prestationen i 5-steg utan ansats 
genomförs barfota på halkfri 
gymnastikmatta eller med innerskor på 
gymnastiksalens golv. Platsen för den 
första avstampen märks ut på underlaget. Läraren har till sitt förfogande ett minst 15 
m långt måttband. Läraren studerar noggrant instruktionerna för prestationen innan 
mätningen. 
 
För att eleverna ska kunna delta i mätning förutsätts det att de är friska.  
 
Material: minst ett 15 m långt måttband, tejp och resultatblankett. Vid behov en lång 
halkfri gymnastikmatta. 
 
Tillvägagångssätt vid mätningen: 
 

1. Eleverna utför mätningen individuellt. 
 

2. Eleven prövar 5-steg utan ansats före själva mätningen. 
 

3. Eleven ställer sig bakom startlinjen med fötterna bredvid varandra. 
 

4. Läraren ger instruktioner: ”Gör första avstampen jämfota och därefter ska du 
hoppa fyra växelhopp med turvis avstamp. Landa efter femte avstampen 
jämfota. Du får fritt använda dina händer för att stödja avstampen.” 

 
5. Eleven utför 5-steg utan ansats. 

 
6. Läraren övervakar att ordningen bibehålls och att eleverna är motiverade. 

Läraren kontrollerar att eleven startar jämfota och landar jämfota. Läraren 
hjälper vid behov eleven att räkna antalet avstamp högt. 

 
7. Ifall eleven misslyckas vid första försöket har eleven rätt till ett nytt försök. 

 
8. Läraren mäter sträckan från startlinjen till den häl som är närmast startlinjen. 

Resultatet mäts och avrundas ner till närmaste jämna tiotal. 
 

9. Resultatet, t.ex. 11.30 m, antecknas. Ett anpassat genomfört resultat 
antecknas på blankletten med specialtecken S. 

 
10. Efter mätningen får eleven veta sitt personliga resultat. 
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Höjning av överkroppen (sit-ups) 
 

   
 
Vid höjning av överkroppen mäts magmusklernas, speciellt de djupa magmusklernas 
muskeluthållighet. Höjning av överkroppen genomförs i takt med ljudinspelningen, så 
många gånger som möjligt. Antalet korrekt utförda höjningar räknas. Maximiresultat 
fås ifall eleven klarar av att göra 75 höjningar. Under mätningen ligger eleven på rygg 
med böjda ben. Hälarna är i golvet, armarna är raka bredvid kroppen och fingrarna är 
utsträckta. Under huvudet ska finnas ett A4-papper. 
 
För varje elevpar bör i förväg förberedas mätningsremsor av tunt och platt material, 
t.ex. paff. Remsorna, som ska vara 75–90 cm långa och av en bestämd bredd tejpas 
fast i underlaget på bestämda avstånd. Istället för mätningsremsor kan också 
markeringstejp användas. Mätningsremsor eller markeringstejp, A4-papper och 
gymnastikmattor för varje elevpar ställs fram i gymnastiksalen. Mätningen utförs 
barfota. Ljud-inspelningen som ska ange takten testas i ljudanläggningen, för att 
kontrollera att den fungerar. Läraren bekantar sig med instruktionerna för 
prestationen innan mätningen. 
 
För att eleverna ska kunna delta i mätningen förutsätts det att de är friska. 
 
Material: mätningsremsor (längd: 75–90 cm; bredd: 8 cm för åk 5, 12 cm för åk 8) 
eller markeringstejp, A4-papper, gymnastikmattor, ljudanläggning och ljudsignal 
ämnat för höjning av överkroppen samt resultatblankett. 
 
Tillvägagångssätt vid mätningen: 
 

1. Eleverna utför mätningen parvis. 
 

2. Läraren försäkrar sig om att eleverna är parvis på sina egna mattor. Läraren 
ger instruktioner till de elever som ska utföra mätningen: ”Lägg dig på rygg på 
mattan och böj dina ben i cirka 100° vinkel så att dina hälar är fast i mattan 
och dina ben är en bit ifrån varandra. Sträck ut dina armar bredvid kroppen, 
lägg handflatorna på mattan och sträck ut fingrarna. Lägg ditt huvud på 
mattan. Ju närmare baken dina hälar är desto svårare är det att utföra 
rörelsen.” Läraren kontrollerar att eleverna har böjt benen så att fötterna är så 
långt som möjligt från baken utan att hälarna lyfter från golvet. 
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3. Läraren ger instruktioner till de elever som ska observera mätningen: 
”Instruera ditt par att förflytta sig rätt i relation med mätningsremsan, så att ditt 
pars fingertoppar räcks till den mätningsremsans närmaste kant. Det lönar sig 
att varsamt dra i ditt pars armar för att försäkra dig om att ditt par är 
avslappnad i axlarna. Sätt dig sedan på knä bredvid ditt pars huvud, så att du 
kan räkna antalet höjningar och kan observera prestationstekniken. Lägg 
pappret under ditt pars huvud. Pappret hjälper dig att se ifall ditt pars huvud 
sänks tillräckligt vid varje upprepning (pappret skrynklas en aning). Endast de 
höjningar av överkroppen räknas som godkända prestationer, då ditt pars 
huvud sänks tillbaka ner på mattan. Ifall du tillåter ditt par att böja axlarna kan 
han eller hon räckas till andra kanten av mätningsremsan endast genom att 
röra armarna och axlarna upp och ner. Vid nedrullningen rör ditt pars huvud 
vid pappret. För att räkna endast korrekta prestationer bör du ta i beaktande 
följande fyra punkter: 

 
1)  hälarna ska hela tiden hållas fast i golvet 
2)  huvudet ska röra mattan (pappret) efter varje upprepning 
3)  pauser är inte tillåtna, utan rörelsen ska vara fortlöpande och ske i 

angiven takt. 
4)  fingertopparna ska röra andra kanten av mätningsremsan.” 
 

4. Läraren ger instruktioner till de elever som ska utföra mätningen: ”Den här 
höjningen av överkroppen är annorlunda än vanliga magmuskelövningar. För 
att lära dig rörelsen ska du börja med att trycka ner nedre ryggen, varefter du 
drar ihop magmusklerna och höjer överkroppen. Dina händer ska nu glida 
över mätningsremsan så långt som möjligt tills fingerspetsarna rör andra 
kanten. Fortsätt sedan med att återgå till den ursprungliga ställningen. 
Rörelsen är utförd när ditt huvud rör pappret på mattan.” Läraren kontrollerar 
övningen och låter eleverna ändra ställning om deras kropp rör sig så att 
huvudet inte rör mattan eller om mätningsremsan glider bort ur positionen. 
 

5. Läraren ger instruktioner till de elever som ska utföra mätningen: ”Lägg dig i 
mätningsställning. Höj överkroppen när du hört den första ljudsignalen och 
sänk ner överkroppen tillbaka vid nästa ljudsignal. Fortsätt så här så länge du 
orkar eller tills ditt par eller jag säger åt dig att sluta.” 

 
6. Läraren påminner de elever som ska observera mätningen: ”Observera ditt 

par. Resultatet är antalet korrekt utförda höjningar.” 
 

7. Läraren startar ljudsignalen.  
 

8. Efter att mätningen genomförts antecknas det antal korrekt utförda 
prestationer som elevparen anger, t.ex. ”55”. Maxresultat är 75. Ett anpassat 
genomfört resultat antecknas på blankletten med specialtecken S. 

 
9. Efter mätningen får eleverna veta sitt personliga resultat. 

 
10. Elevparen byter uppgifter och mätningen utförs en gång till  

(se punkterna 2–9). 
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Armpress 
 

 
 
Vid armpress mäts den dynamiska styrkan och de stödjande musklernas uthållighet 
och den statiska uthålligheten i axelområdets och överkroppens muskler. Under 
mätningen försöker eleven göra så många armpressar som möjligt under 60 
sekunder. Armpressen görs på en gymnastikmatta med rak kropp, med handflatorna 
och tårna som stödpunkter på gymnastikmattan. Flickor har knäna som stödpunkter 
för benen. 
 
Mätningen utförs i ett rymligt utrymme, gärna i en gymnastiksal. Eleverna utför 
mätningen parvis. För varje par har en egen gymnastikmatta och en egen plats i 
gymnastiksalen reserverats. För att åskådliggöra den nedre positionen kan man vid 
behov använda ett 10 cm högt mjukt föremål, t.ex. en skumgummibit, som eleven ska 
röra med bröstkorgen i den nedre positionen. Mätningen görs barfota. Läraren 
bekantar sig med instruktionerna för prestationen innan mätningen. 
 
Läraren måste försäkra sig om att leven är frisk. För eleverna poängteras att alla gör 
en personlig prestation och att det inte är en tävling. 
 
Material: tidtagarur, gymnastikmattor, vid behov ett 10 cm hög mjukt föremål och 
resultatblankett. 
 
Tillvägagångssätt vid mätningen: 
 

1. Eleverna utför mätningen parvis. 
 

2. Läraren försäkrar sig om att eleverna är parvis vid gymnastikmattorna. 
 

3. Läraren visar utförandet, därefter testar och övar eleverna rörelsen enligt 
angivna instruktioner. 

 
4. Läraren ger instruktioner till de elever som ska utföra mätningen: ”Lägg dig på 

mage på mattan, placera handflatorna vid axelhöjd och -bredd med fingrarna 
framåt. Armbredden är passlig när du kan röra axlarna med tummarna. 
Placera fötterna på högst höftbredds avstånd från varandra. Lyft dig upp i 
startposition; händerna är vid axelhöjd och armarna är raka, kroppen är rak 
och tårna och handflatorna är stödpunkter.  
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Från startpositionen sänker du kroppen kontrollerat till den nedre positionen 
dvs. tills överarmarna är vågräta. En armpress är avklarad när du kommit upp 
tillbaka till startposition. Fötterna får inte stödas mot t.ex. en vägg utan 
övningen bör göras i ett öppet utrymme. Håll höften (vinkel=160-180°) och 
huvudet i samma position under hela utförandet. Flickorna gör utförandet med 
knäna i golvet.” 

 
5. Läraren ger instruktioner till de elever som ska observera mätningen: ”Placera 

dig bredvid ditt par, så att du kan räkna antalet korrekta prestationer och kan 
observera prestationstekniken. Kontrollera nu, att ditt par gör rörelsen enligt 
angivna instruktioner. De vanligaste felen, som du ska observera, är: 

 
1) att höften sjunker för långt ner eller att höftvinkeln förändras markant 
2) att armpressen inte är tillräckligt låg, alltså att bålen inte är i höjd med 

överarmarna (bröstkorgen rör inte det mjuka föremålet) 
3) att armarna inte sträcks raka 
4) att fötterna och/eller händerna är för långt ifrån varandra, likt en spindel 
5) att händerna inte är i axelhöjd med fingrarna framåt 
6) att huvudet inte hålls i samma linje som kroppen.” 
 

6. Läraren ger instruktioner till de elever som ska utföra mätningen: ”Lyft dig upp 
i startposition. När jag säger ’färdiga – börja’ startar jag tidtagaruret och du 
börjar göra armpressar. Gör under 60 sekunder så många armpressar som du 
orkar eller tills ditt par eller jag säger att du ska sluta.” 
 

7. Läraren påminner de elever som ska observera mätningen: ”Observera ditt 
par. Resultatet är antalet korrekt utförda armpressar under 60 sekunder. Kom 
ihåg resultatet och säg det till mig när jag frågar.” 

 
8. Läraren säger ”färdiga – börja” och startar tidtagaruret. 

 
9. Efter den första 60 sekunder långa mätdelen går läraren runt till de olika 

prestationsplatserna och antecknar det antal korrekt utförda armpressar som 
elevparen uppger, t.ex. 20. Ett anpassat genomfört resultat antecknas på 
blankletten med specialtecken S. 

 
10. Efter mätningen får eleverna veta sitt personliga resultat. 

 
11. Elevparen byter uppgifter och mätningen utförs en gång til. 

(se punkterna 2–10) 
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Kroppens rörlighet 
 
Vid mätning av kroppens rörlighet mäts kroppens normala anatomiska rörlighet 
utgående från tre olika rörelser. 
 
Kroppens rörlighet utförs barfota på ett jämt golv i ett rymligt utrymme, gärna i en 
gymnastiksal. Läraren bör bekanta sig noggrant med denna handledning förrän 
mätningarna genomförs. Ryggens position bör kunna iakttas och därför ombeds 
eleverna att sätta skjortan innanför byxorna. Efter mätningarna får eleverna veta sitt 
personliga resultat. 
 
För att eleverna ska kunna delta i mätningarna förutsätts det att de är friska.  
 
Material: resultatblankett. 
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1. Huksittande 
 
Vid huksittande mäts höftböjarens, knästräckarens, baklårens, vadmusklernas och 
omkringliggande vävnaders tänjbarhet. Även rörligheten i lederna kring vristerna och 
vaderna mäts. 
 
1. Läraren säger till eleven: ” Först gör vi huksittande ställning.”  

 
2. Läraren berättar kriterierna för utförandet och visar ett modellutförande. Läraren 

säger: ”Stå i grundposition med fötterna höftbrett isär. Sträck armarna rakt upp 
längs med huvudet och håll ryggen rak. Böj dig så djupt ner som möjligt med rak 
rygg. Låt inte knäna röra sig framför tårna, låt heller inte din höftvinkel bli mindre 
än 45 grader. Håll hälarna i golvet i denna position.” Läraren avgör om elevens 
båda hälar är i golvet, om knäna är i 90 graders vinkel, om ryggen är rak och om 
tårna hålls framför knäna och om höftvinkeln hålls större än 45 grader. Läraren 
skriver som resultat nummer ett (1), ifall elevens båda hälar är i golvet, knäna är i 
90 graders vinkel, ryggen är rak samt tårna är framför knäna och höftvinkeln är 
större än 45 grader. Läraren skriver som resultat nummer noll (0), om elevens 
hälar inte hålls i golvet, om knäna inte hålls i 90 graders vinkel, om ryggen inte är 
rak, om knäna kommer framför tårna eller om höftvinkeln är mindre än än 45 
grader. Läraren övervakar utförandet. 
 

3. Läraren skriver resultatet ”1” eller ”0”. Ett anpassat genomfört resultat antecknas 
på blankletten med specialtecken S. 
 

4. Läraren försäkrar sig om att eleven är klar att göra nästa del av rörlighetstestet. 
Vid behov hjälper läraren till. 

 
5. Efter mätningen får eleverna veta sitt personliga resultat. 

 
1 poäng  

 
  

0 poäng   

 

Bedömningskriterier för korrekt 
utförande: 
• Ryggen ska hållas rak 
• Hälarna ska hållas i golvet 
• Knäna ska i vara minst  

90°-vinkel 
• Armarna ska hållas uppe 
• Fötterna och knäna ska 

hållas höftbrett isär 
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2. Sträckning av nedre ryggen i sittande ställning 
 
Vid mätning av sträckning av nedre ryggen i sittande ställning mäts rörligheten i 
lederna i nedre ryggen och höftområdet. Även tänjbarheten i nedre ryggens, höftens 
och baklårens muskler och omkringliggande vävnader mäts. 
 
1. Läraren säger till eleven: ”Som följande mätning gör vi sträckning av nedre 

ryggen i sittande ställning.” 
 

2. Läraren berättar kriterierna för utförandet och visar ett modellutförande. Läraren 
säger: ”Sätt dig på golvet i sittande ställning med rak rygg. Håll benen ihop, 
sträckta framför dig. Placera dina båda händer på dina ben. Sträck nedre 
ryggen.” Läraren avgör om elevens nedre rygg är rak. Efter att ha avgjort detta 
skriver läraren som resultat nummer ett (1), ifall elevens nedre rygg är sträckt. 
Läraren skriver som resultat nummer noll (0), om elevens nedre rygg inte är 
sträckt. Läraren övervakar utförandet. 
 

3. Läraren antecknar resultatet ”1” eller ”0”. Ett anpassat genomfört resultat 
antecknas på blankletten med specialtecken S. 
 

4. Läraren försäkrar sig om att eleverna är klara att göra följande upprepning av 
rörlighetstestet. Vid behov hjälper läraren till. 

 
5. Efter mätningen får eleverna veta sitt personliga resultat. 
 
 

1 poäng 

 
 

0 poäng 

 

Bedömningskriterier för korrekt 
utförande: 

• Nedre ryggen är sträckt 
• Benen är sträckta, 

knäna är inte böjda 
• Höften är ovanför 

sittknölarna 
• Båda händerna vilar på 

benen 
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3. Höger och vänster axels rörlighet 
 
Vid mätningen av rörligheten i höger och vänster axel mäts axel- och 
skuldermuskulaturens och omkringliggande vävnaders tänjbarhet. Även rörligheten i 
leder och senor kring axel- och skulderpartiet mäts. 
 
1. Läraren säger till eleven: ”Som följande mäter vi höger och vänster axels 

rörlighet.” 
 

2. Läraren berättar kriterierna för utförandet och visar ett modellutförande. Läraren 
säger: ”Stå i grundposition, rak i ryggen. Sträck höger arm upp mot taket. Böj 
höger armbåge bakom ryggen, så att höger hand strävar mot området mellan 
skulderbladen. Böj vänster arm uppåt på ryggsidan så att handen strävar mot 
höger hand mellan skulderbladen. Greppa tag med höger hand i vänster hand.” 
Läraren avgör om elevens högra hand rör vid dennes vänstra hand. Om så är 
fallet skriver läraren som resultat nummer ett (1). Om elevens högra hand inte rör 
den vänstra handen skriver läraren nummer noll (0) som resultat. Läraren 
övervakar utförandet. 
 

3. Läraren skriver som resultat nummer ett (1) eller noll (0), Läraren antecknar 
resultatet ”1” eller ”0”. Ett anpassat genomfört resultat antecknas på blankletten 
med specialtecken S. 
 

4. Läraren försäkrar sig om att eleverna är klara att göra testet andra vägen. Vid 
behov hjälper läraren till. 
 

5. Läraren gör testet för vänster sida genom att modifiera steg två. 
 

6. Läraren antecknar resultatet ”1” eller ”0”. Ett anpassat genomfört resultat 
antecknas på blankletten med specialtecken S. 

 
7. Efter mätningen får eleverna veta sitt personliga resultat. 
 

1 poäng 

 
 
0 poäng 

 

Bedömningskriterier för korrekt 
utförande: 
• Det räcker med att händerna 

berör varandra 
• Grundpositionen bör bibehållas, 

ryggen får inte svanka 
• Tempot är lugnt 
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Kast med lyra 
 

 
 
Vid kast med lyra mäts koordinativa färdigheter, perceptionsmotoriska färdigheter 
och styrkan i överkroppen. Då mätningen utförs kastas en tennisboll med en hand 20 
gånger mot ett visst område på väggen, från ett visst avstånd. Tennisbollen fångas 
efter en golvstuds. 
 
Kast med lyra utförs i ett rymligt utrymme, helst en gymnastiksal. På en jämn vägg 
markeras med synlig tejp ett 1,5 m x 1,5 m stort område. Nedre kanten av rutan är 90 
cm från golvet. Från väggen mäts det bestämda avståndet till kaststrecket. I årskurs 
5 ska avståndet för flickor vara 7 m och för pojkar 8 m. I årskurs 8 ska avståndet för 
flickor vara 8 m och för pojkar 10 m. Kaststrecket ska vara åtminstone 2 m brett och 
märkas ut med synlig tejp på golvet. Om det inte finns någon slät vägg kan en 1,5 m 
x 1,5 m stor fanerskiva placeras på ribbstolarna 90 cm från golvet. 
 
För att eleverna ska kunna delta i mätningen förutsätts det att de är friska. 
 
Material: vid behov ett kastunderlag av faner, tennisboll, synlig tejp, måttband och 
resultatblankett. 
 
Tillvägagångssätt vid mätningen: 
 

1. Eleverna utför mätningen individuellt. 
 

2. Eleven placerar sig vid kaststrecket, som är på ett bestämt avstånd, med 
tennisboll i handen. 
 

3. Läraren ger instruktioner: ”Stå bakom kaststrecket och kasta bollen 20 gånger 
mot det utmärkta området. Fånga bollen efter en golvstuds. Du får själv 
bestämma var du fångar bollen. Jag räknar antalet godkända prestationer. 
Sluta kasta efter 20 gånger och lyssna till resultatet. Nu kan du öva några 
gånger på kast med lyra.” 

 
4. Läraren försäkrar sig om att eleven är på rätt plats vid prestationsplatsen och 

att eleven förstått instruktionerna. Vid behov hjälper läraren. 
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5. Läraren instruerar eleven: ”Du kan börja när du vill. Jag kontrollerar att du gör 
utförandet korrekt.” 

 
 

6. Läraren övervakar att ordningen bibehålls och att eleverna är motiverade. 
 
7. Efter att eleven kastat alla 20 kast från det bestämda avståndet säger läraren 

hur många av de 20 kasten var korrekta. Läraren antecknar som resultat 
antalet korrekt utförda kast med lyra, t.ex. 20. Ett anpassat genomfört resultat 
antecknas på blankletten med specialtecken S. 

 
8. Efter mätningen får eleverna veta sitt personliga resultat. 
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