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Förberedelser
1

2

Kontrollera att följande finns i paketet:
•

En klassuppsättning SCRIIN-mätare med nyckelband. Antalet kan
variera beroende på hur många elever det är är i klassen.

•

En mobiltelefon med laddare

•

En lista med nummer på SCRIIN-mätarna (kan även skickas även per
mejl)
Skriv upp elevernas namn på listan med mätare. Mätarens nummer
finns på framsidan eller på nyckelbandet och på baksidan.
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Lägg SCRIIN-mobilen på laddning.
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Öppna SCRIIN-appen och
kontrollera att skola, klass och
mätperiod syns. Om ni har ett
eget mätsystem måste ni löpande
mejla nya mätperioder till
skola@scriin.se
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Välj om ni vill använda SCRIINmätarens blå lampor för att visa
eleverna hur mycket de rör på sig
(Visa lampor = på) eller om ni vill att
lamporna ska vara avstängda (Visa
lampor = av)

Mätperiod

6

Att använda SCRIIN-mätaren

Det bästa är om eleverna har mätaren i nyckelbandet runt halsen och gärna
innanför tröjan för att minska risken att de tappas bort. Om någon elev tycker
det är obehagligt att ha mätaren runt halsen går det också bra att ha den i
fickan, men låt nyckelbandet sitta kvar.

SCRIIN-mätarens lampor tänds om man
knackar/skakar på mätaren. När lamporna är
påslagna visar de progress mot WHO:s rörelsemål
(60 minuters pulshöjande aktivitet per dag). Första
lampan blinkar direkt på morgonen och sedan tänds
de var 15:e minut med pulshöjande aktivitet.
Aktiviteten behöver inte vara sammanhängande,
men måste pågå under minst en minut för att den
ska räknas som aktiv. Lamporna nollställs varje natt.
Det går att sänka rörelsetiden som krävs för att
tända alla fyra lamporna till t.ex. 30 eller 45 min. se
punkt 9.
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Att jämföra pojkars och flickors rörelse

För att se statistik för pojkar och flickor behöver man ange
kön för varje mätare. Tryck på en mätare i listan och välj kön.
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Att jämföra fysisk aktivitet under skoltid och fritid
Om man vill att eleverna ska ha SCRIIN-mätarene på hela
dagen och se statistik för skoltid respektive fritid behöver
skoldagens start- och sluttid anges i inställningar enlig bilden
nedan. (Välj kugghjulet på huvudskärmens övre högra hörn
för att komma till Inställningar)
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Justera rörelsetiden för att tända alla 4 LED-lamporna
Det går att justera antal pulshöjande minuter som krävs för att
alla fyra blå LED-lamporna ska tändas. Grundinställningen är 60
minuter (WHO:s rörelsemål) men på låg- och mellanstadiet, där
dagarna är kortare, kan 30 eller 45 minuter vara mer lämpligt att
börja med.
Om man gör en ändring av LED-lamporna inställningar slår den
igenom först nästa dag och efter att alla mätare synkats.

Starta mätningen

Slå på
insamling

1

Öppna SCRIIN-appen och slå på ”Insamling”

2

Dela ut SCRIIN-mätare till alla elever.
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Under skoldagen: Låt om möjligt SCRIIN-mobilen ligga
påslagen i elevernas hemklassrum (eller på ett ställe
där eleverna ofta är).

4

Efter skoldagen: Låt SCRIIN-mobilen ligga i samma rum
som mätarna för att synka dagens aktivitetsdata.
Mätarna lagrar aktivitetsdata i 7 dagar så de behöver
inte synkas varje dag, men det är bra om det sker.
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Då och då: Titta till mobilen, tryck på den gröna
knappen med klassens namn för att få upp listan med
alla mätare och se så att många av mätarna är röda
(om så är fallet, se felsökningsguiden).
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Sista dagen: Samla in alla mätare och kontrollera att de är
synkade.

Se statistik över elevernas fysiska aktivitet
1

Visa klassens statistik genom att trycka på den gröna
knappen med klassens namn och välja ”Statistik”. Här
visas klassens aktivitet idag, igår och under veckan.
Notera att alla mätarna måste vara synkade för att
dagens värde ska vara korrekt.
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Grafer över klassens medel- och totalvärden
• Logga in på https://school.scriin.com .
• Ange inloggningsnummer och kod (se mejl från oss).
• Välj skola, klass och mätperiod.
• I tabellen längst ned ser du data för enskilda SCRIINmätare.

Felsökningsguide
SCRIIN-mätarens lampa är vit eller lyser inte alls
Om en SCRIIN-mätares lampa vit eller inte alls lyser kan det bero på att batteriet
börjar ta slut. När lampan är vit eller slutat lysa fungerar inte rörelsemätningen.
Om du använder SCRIINs låneutrustning, byt till någon av reservmätarna.
Om din skola har egna mätare, kontrollera batteristatus och byt batteri om det
behövs. Efter batteribyte måste mätaren synkas för att fungera igen (första
lampan ska blinka blått). Se nästa sida ”Batteribyte”

SCRIIN-mätarnas data synkas inte
• Titta till SCRIIN-mobilen någon gång varje dag för att
säkra att mätarna synkar korrekt.
• Välj den gröna knappen med klassens namn.
Kontrollera listan med SCRIIN-mätare.
• Om de SCRIIN-mätare har en röd text där det står
”Misslyckats xxx” betyder det att den inte synkats
senaste gången appen försökte. Det är inget konstigt,
under dagtid när eleverna rör sig runt i skolan.
•

Om en SCRIIN-mätare har helt gul eller röd bakgrund
betyder det att den inte synkats de senaste timmen
resp. senaste dygnet.

Om en enskild mätare krånglar kan man prova att samla in data från den manuellt
genom att trycka på ”Synka”-knappen (slå av insamling på huvudskärmen innan)
Om många mätare är röda, trots att de är i närheten av SCRIIN-mobilen, prova
att starta om synkningen genom stänga av och sedan slå på ”Insamling” på
huvudskärmen. Låt sedan mätarna ligga bredvid mobilen i ca 30 minuter.
Om det inte hjälper; starta om SCRIIN-mobilen och öppna därefter SCRIIN-appen
igen och slå på insamling.
Det visas ingen statistik i webbgränssnittet
Saknas statistik i webbgränssnittet beror det sannolikt på att mätarna inte har
synkats korrekt eller att data inte har laddats upp från SCRIIN-mobilen. Kontrollera
att SCRIIN-mobilen har kontakt med Internet genom att till exempel testa att surfa
in på www.dn.se från webbläsaren på telefonen.

Om andra problem dyker upp eller vid frågor, mejla skola@scriin.se

Batteribyte
Att byta batteri
Om mätarens lampor slutar lysa beror det antingen på att batteriluckan inte
sitter korrekt eller att batteriet behöver bytas. SCRIIN-mätaren använder
knappcellsbatterier av typ CR2032.
Så här byter man batteri:
1.
2.
3.

Ta ut SCRIIN-mätaren ur gummihöljet.
Skruva upp batteriluckan och pilla ur batteriet. Det kan hjälpa att trycka vid
en av kanterna, se bild nedan.
Var noga med att skruva i batteriluckan rätt så att pilarna står mot varandra,
(se bild) annars kan det blir glappkontakt och då fungerar inte mätaren.

