
Move! 
-mätinstrument för den fysiska

funktionsförmåga



Omständigheter
• Move-mätningarna görs inomhus i en gymnastiksal
• Utrymmets längd åtminstone 25 m (för 20 meters 

skyttellöpningen)
• En slät väg som är åtminstone två meter bred (för kast 

och lyra-kombinationen)  



Material
• 20 m skyttellöpning: tidtagarur, måttband, koner, tejp, 

ljudanläggning och ljudsignal för 20 m skyttellöpning, 
papper, blyertspennor, resultatblankett

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

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



Material
• Armpress: tidtagarur, gymnastikmatta, resultatblankett, vid behov 

10 cm högt mjuk föremål (t.ex. skumgummibit)

• Kroppens rörlighet: resultatblankett

• Kast och lyra-kombination: tennisboll, måttband, tejp, 
resultatblankett, vid behov en fanerskiva för att hänga upp i ribbstol 
som kastområde
• Kastområdets storlek 1,5 m x 1,5 m, nedre kanten 90 cm från 

golvet. 
• Kastavstånd: 

• åk 5 flickor 7 m, pojkar 8 m
• åk 8 flickor 8 m, pojkar 10 m



Förberedelser inför mätningen
Kontroll av elevernas hälsotillstånd

Kan inte delta i mätningarna:

• febrig
• vid en akut infektion
• lider av allvarliga hjärtproblem
• barn, som vid fysisk ansträngning har svindel- eller 

medvetslöshetsanfall 
• barn, som har motionsförbud som ordinerats av 

läkare eller hälsovårdare



Förberedelser inför mätningen
Kontroll av elevernas hälsotillstånd

Eventuella begränsningar beaktade före deltagande i 
mätningarna:
• astmatiker (bra att se till att astmamedicin är tagen 

före mätningarna)
• diabetes (lönar sig att kontrollera att mellanmålet 

intagits)
• rörelserestriktion utfärdad av läkare, hälsovårdare 

eller fysioterapeut, t.ex. vid leders och musklers 
smärttillstånd (agerar utgående från ovannämnda 
experters ordination).



Anpassning av mätningarna
Mätningarna anpassas när funktionsförmågan förutsätter 
detta.

Anpassning görs in enlighet med elevens plan för lärande 
eller IP.

→ Ett tillämpät genomfört resultat 
antecknas på blanketten med 
specialtecken S



Eleverna informeras om 
mätningarna



Uppvärmning vid lektion 1
Förberedelser för mätningen av 20 m 
skyttellöpning och kroppens rörlighet:

• 7 min löpning inom ett angivet område, längs en 
angiven rutt eller enligt självplanerat innehåll (ex. 
tafatt eller fartfyllda bollspel)



Uppvärmning vid lektion 2
Förberedelser inför 5-steg utan ansats, kast och lyra-
kombinationen, höjning av överkroppen och armpress

• 5 min löpning, 
• grenhopp, 
• ryggmuskelövningar, 
• magmuskelövningar, 
• snurrande av armarna, 
• tänjning (axlar, höftböjare, fram- och baklåren) 
• skakande av benen



Genomförande av mätningarna
• Efter en gemensam uppvärmning delar läraren in 

eleverna till stationerna

• Rekommenderad ordningsföljd:
• Lektion 1: 20 m skyttellöpning och kroppens rörlighet
• Lektion 2: 5-steg utan ansats, kast och lyra-kombination, 

höjning av överkroppen, armpress

• Efter varje försök får eleven veta sitt personliga 
resultatet.

• Förflyttningen mellan stationerna sker i en i förväg 
bestämda ordning.



De olika mätningarna



20 meters skyttellöpning



20 m skyttellöpningens resultat  
• läraren tar tid med ett tidtagarur och meddelar sluttiden 

till skrivarparet
• för att inrikta elevparets koncentration kan elevparet få 

instruktionen att räkna antalet sprungna linjer



Kroppens rörlighet 
- 3 positioner



1. positionen: Huksittande



Tolkning av resultaten
”1”, om 

• ryggen är rak
• hälarna är i golvet
• knäna är högst i 90 graders vinkel
• höftvinkeln är större än 45 grader
• armarna hålls uppe, blicken framåt
• fötterna och knäna hålls höftbrett

I annat fall är resultatet ”0” 



2. position: Nedre ryggens 
sträckning vid sittande ställning



Tolkning av resultaten
”1”, om

• nedre ryggen är rak
• benen är raka (alltså knäna böjs ej)
• höften är på sittknölarna
• båda händerna är på benen

I annat fall är resultatet ”0” 



3. position: Höger och vänster axels rörlighet



Tolkning av resultatet
”1”, om

• händerna rör eller snuddar varandra
• grundpositionen bibehålls och ryggen 

svankar inte
• prestationstempot är lugnt

I annat fall är resultatet ”0” 



5-steg utan ansats



Tolkning av resultatet
• Landningsstället mäts: resultatet mäts från kroppsdelen 

närmast avstampsplatsen med 10 cm:s noggrannhet

• Bokförs hur många meter och centimeter (ex. 11 m 30 
cm =11.30)



Kast och lyra-kombination



Kast och lyra-kombinationens 
resultat

• Antal korrekt utförda kast (maxresultat 20 ggr)

• Prestationen underkänns om  
• kastet inte startar bakom linjen
• bollen inte träffar inom det utmärkta området
• bollen inte fångas efter en studs



Höjning av överkroppen



Tolkning av resultatet
• Antalet korrekt utförda höjningar (maxresultat 75 

ggr)

• Prestationen underkänns, om
• huvudet inte rör pappret vid landningen
• fingerspetsarna inte glider förbi linjen
• hälarna inte hålls i marken
• eleven inte håller takten



Armpress



Armpress



Resultat av armpress
• Antalet korrekt utförda armpressar under 60 sekunder

• Prestationen underkänns, om 
• fötterna eller händerna är i för bred grenställning, fingrarna 

inte pekar framåt 
• kroppen inte går ner i nivå med överarmarna 
• höften faller för långt ner eller höftvinkeln förändras avsevärt
• armarna inte sträcks ut raka
• huvudet inte hålls i linje med kroppen
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