
ELEVENS PERSONLIGA RESULTATBLANKETT FÖR ÅRSKURS 5
Namn: Klass:
20 M SKYTTELLÖPNING 5-STEG UTAN ANSATS

HÖJNING AV ÖVERKROPPEN ARMPRESS

(mäter uthållighet och rörelsefärdigheter)
Resultatet är antal sträck / löptiden (min:sek)

(mäter nedre kroppens styrka snabbhet, 
dynamiska balans och rörelsefärdigheten)

(mäter bålens styrka och uthållighet) (mäter överkroppens styrka och uthållighet

Rekommenderad daglig motion för elever i olika åldrar.
källa: Rekommendation om fysisk aktivitet för skolbarn i åldern 7-18 år (modifierad)

flickor	 pojkar	

≥4:41  ≥6:00

3:16-4:40 3:59-5:59

≤3:15  ≤3:58

flickor	 pojkar		

≥8,1 m ≥8,4 m

7,3-8,0 m 7,6-8,3 m

≤7,2 m ≤7,5 m

flickor	 pojkar		

≥43 ggr ≥43 ggr

26-42 ggr 26-42 ggr

≤25 ggr ≤25 ggr

flickor	 pojkar		

≥26 ggr ≥18 ggr

16-25 ggr 6-17 ggr

≤15 ggr ≤5 ggr

Move-mätningarna som gjorts på skolans gymnastiklektioner ger information 
om elevens presterande gällande de olika delområdena inom den fysiska 
funktionsförmågan. Move-systemets målsättning är att hjälpa eleven och dennes familj 
att förstå den fysiska funktions-förmågans koppling till elevens hälsa och ork, det 
dagliga välbefinnandet och skolgången. Mätresultaten överförs med vårdnadshavarens 
tillstånd till skolhälsovården, var informationen används för att klargöra elevens hälsa 
och välmående i hälsoundersökningar.



KAST OCH LYRA -KOMBINATIONEN
(mäter koordinativa färdigheter, perceptionsmotoriska färdigheter och överkroppens styrka)

KROPPENS RÖRLIGHET-MÄTNINGSDEL
(mäter kroppens normala anatomiska rörlighet)

-HUKSITTANDE

-STRÄCKNING AV NEDRE RYGGEN

-HÖGER AXELS RÖRLIGHET

-VÄNSTER AXELS RÖRLIGHET

Jag ger tillstånd för överföring av Move-uppgifter till skolhälsovården      ja nej

Datum Vårdnadshavarens underskrift

Denna del lämnas tillbaka till skolan.

Denna del stannar hemma.

20m skyt-
tellöpning

Höjning av 
överkroppen

5-steg utan
ansast

Armpress Kast och 
lyra-kombi-
nation

Kroppens 
rörlighet

Resultat, 5 åk

Resultat, 5 åk /3 /3 /3 /3 /3 /4

flickor	 pojkar		

≥14 ggr ≥16 ggr

9-13 ggr 11-15 ggr

≤8 ggr ≤10 ggr

Resultatet	är	antal	lyckade	prestationer	av	20	prestationer

Räkna totalpoängen på följande sätt: =3 poäng      =2 poäng  =1 poäng

När	kroppens	rörelseomfång	är	normal,	är	resultatet	ja.	För	en	lyckad	
prestation	får	man	ett	poäng.

ja	 nej

ja	 nej

ja	 nej

ja	 nej

Räkna den fysiska funktionsförmågans totalpoäng:__________ poäng /19 poäng.

Move- mätningens uppgifter används i omfattande hälsoundersökningar för årskurserna 5 och 
8. Dessa uppgifters överföring till skolhälsovården sker med vårdnadshavarens tillstånd.

Bokför i tabell nedan elevens resultat och räkna prestationernas totalpoäng. Mera in-
formation om Move-mätningarna, responsmaterial för elever och vårdnadshavare samt 
motionstips för att utveckla funktionsförmågan hittar du på webbsidan: 
www.oph . f i /sv/move


