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Förord
Under 2010-talet har det skett en snabb ökning i den sam-
hälleliga medvetenheten om hur viktiga fysisk aktivitet, mo-
tion och idrott samt välbefinnande i större utsträckning är 
för barn och unga. Statsförvaltningen har reagerat på dessa 
mångformiga frågor som berör ett stort fält av aktörer. Ett 
konkret exempel på detta är programmet Skolan i rörelse.

Under de senaste åtta åren har Skolan i rörelse utvecklats 
från ett litet pilotprojekt via ett program för motionsfräm-
jande till regeringens spetsprojekt. Programmet har gått 
från att pröva god praxis till mångsidigt motionsfrämjande 
i skolor. I den här rapporten granskas processen som siktar 
på att förändra verksamhetskulturen samt dess resultat ut 
programhelhetens perspektiv. 

För den pågående regeringsperioden ställdes det upp som 
mål att utvidga Skolan i rörelse till att omfatta alla barn och 
unga i grundskoleålder i hela landet. De detaljerade etapp-
målen beträffande omfattning och antalet registrerade sko-
lor har kunnat läsas i statsbudgeten som riksdagen fastställt 
för varje år. Dessa mål har uppnåtts.

Nu deltar över 2 000 grundskolor och många partner i olika 
roller och nätverk i projektet. I praktiken har programmet ge-
nomförts ur varje skolas och kommuns egna utgångspunk-
ter. I bakgrunden och omkring programmets genomförande 
har man samlat en grupp aktörer som velat stöda skolornas 
grundläggande verksamhet. Identifierandet av skolornas 

verksamhet samt samarbetet mellan flera olika aktörer har 
varit framgångsfaktorer.

Arbetet med att öka elevernas välbefinnande fortsätter i 
skolorna och kommunerna genom deras egna satsningar. 
Programmet Skolan i rörelse fortsätter att stöda skolorna 
och kommunerna i enlighet med undervisnings- och kul-
turministeriets riktlinjer: ”Utvecklingen av och stödet för 
grundskolornas Skolan i rörelse-verksamhet fortsätter på 
riksomfattande, regional och kommunal nivå även efter att 
spetsprojektet slutförts. Införandet av motion i skoldagen 
stöds genom samordning, utbildning och kompetensutveck-
ling, nätverkande, material, forskning och kommunikation.”

Under 2019 kommer man också att fortsätta med rapporte-
ringen om Skolan i rörelse och lyfta fram mångsidiga lokala 
och regionala metoder och sätt att genomföra programmet 
Skolan i rörelse. Statens idrottsråd kommer att utföra en 
separat utvärdering om programmets genomförande som 
spetsprojekt.

Antti Blom
Programdirektör
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Programmet Skolan i rörelse
Programmet Skolan i rörelse ingår i Finlands rege- 
ringsprograms (2016–2018) spetsprojekt för kompetens 
och utbildning. Skolan i rörelse inleddes med ett pilot-
skede i 21 kommuner under perioden 2010–2012, och 
under programskedet 2012–2015 utvidgades program-
met till att omfatta 171 kommuner. 

Spetsprojekts mål att uppnå riksomfattande omfatt-
ning har förverkligats utmärkt. I slutet av 2018 deltog 
289 finländska kommuner i programmet, vilket utgör 
93 procent av alla kommuner. 

Målet har uppnåtts med hjälp av både arbetet som ut-
fördes under spetsprojektskedet och understöden till 
utbildningsanordnare för att utveckla verksamheten, 
och åtgärderna före spetsprojektskedet. Skolan i rörel-
se-programmets pilot- och programskede skapade en 
stark grund som spetsprojektet kunde byggas på. 

93 % av Finlands kommuner deltar i 
programmet Skolan i rörelse

Premiärminister Juha Sipiläs regeringsprogram (Lös-
ningar för Finland 2015) gjorde programmet Skolan i 
rörelse till en del av ett av Spetsprojekten för kompe-
tens och utbildning. Som ett mål i regeringsprogram-
met antecknades ”Eleverna får röra på sig en timme 
per dag t.ex. genom att projektet Skolan i rörelse görs 
landsomfattande”. I den här publikationen granskas 

genomförandet av programmet Skolan i rörelse som 
en del av spetsprojektet och programmets utvidgande 
till hela landet. I den andra publikationen som kom-
mer ut 2019 granskas skolornas Skolan i rörelse-verk-
samhet närmare. 

Som material för publikationen användes observa-
tionsmaterial om programmet Skolan i rörelse som 
samlats in under 2010–2018 med hjälp av flera olika 
metoder. 

Syftet med publikationen är att beskriva det som gjorts 
och rita upp en helhetsbild av programmet som efter-
strävar aktivare och trivsammare skoldagar. Dessu-
tom är syftet också att beskriva god praxis och frik-
tionspunkter som man stött på under programmet på 
olika verksamhetsnivåer. 

Spetsprojektets mål
Mål för Skolan i rörelse-programmets spetsprojektskede var att utvidga pro-
grammet till att omfatta hela landet och att öka mängden motion i grund-
skolor.

Utvidgning till riksomfattande program

Skolorna har kunnat registrera sig som Skolor i rörelse gratis på program-
mets webbplats sedan hösten 2014. Registreringarna täcker hela landet. 

Vid slutet av 2018 hade 2 139 grundskolor, d.v.s. 90 procent av skolorna regist-
rerat sig som Skolor i rörelse1. En halv miljon grundskolelever (92 procent) 
gick i en Skola i rörelse. Indelat enligt typ av skola är 91 procent av lågsta-
dieskolorna, 87 procent av enhetsskolorna, 94 procent av högstadieskolorna 
och 63 procent av de övriga grundskolorna (inkl. specialskolor) Skolor i rö-
relse. I totalt 22 kommuner (7 procent) finns det ännu inga Skolor i rörelse; 
däremot är alla skolor i 191 kommuner (61 procent) Skolor i rörelse. (Skolan 
i rörelse-registret 2019.)
1 Antalet skolor och elever under höstterminen 2018 har jämförts med Statistikcentralens siffror för läsåret 2017–2018. Statistiken för läs-
året 2018–2019 uppdateras under vårvintern 2019, vilket kan leda till skillnader i de relativa andelarna t.ex. på grund av att skolor lagts ner.

FIGUR 1 Utvecklingen av antalet Skolor i 
rörelse 2010–2018 (Skolan i rörelse-regist-
ret 2019).
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Ökad motion

”Eleverna får röra på sig en timme per dag” har an-
tecknats som mål för spetsprojektet (Lösningar för 
Finland 2015). Skolan i rörelse-programmets främsta 
mål är att förvandla skolornas verksamhetskultur så 
att motion (fysisk aktivitet) under skoldagen är möj-
ligt, godtagbart och vanligt. Att förändra skolornas 
verksamhetskultur är ett ambitiöst mål som berör 
hela skoldagen: raster, lektioner i olika läroämnen, 
klubbverksamhet som ordnas i samband med skol-
dagen, skolvägen samt elevernas och personalens 
delaktighet i planeringen, ordnandet och utvärde-
ringen av verksamheten under skoldagen (Kämppi 
m.fl. 2018a). 

Vad gäller sätten att röra på sig har alla skolor auto-
nomi inom programmet: varje skolar har sina egna 
lösningar som passar ihop med dess verksamhets-
miljö bäst. Som gemensamt mål kan ses rekommen-
dationerna för fysisk aktivitet hos elever i grundskole- 
ålder, enligt vilka skolelever borde röra på sig minst 
60 minuter per dag (undervisningsministeriet & Ung 
i Finland rf 2008). 

38 procent av eleverna motionerar i enlighet med re-
kommendationerna, och allt fler uppfyller motions-
rekommendationerna i uppföljningen för perioden 
2010–2018 (LIITU 2018; Tuloskortti 2018). Förändringen 
i skolornas verksamhetskultur och skolelevernas mo-
tion granskas närmare i en separat publikation 2019. 
I det sista kapitlet av den här publikationen granskas 
Skolan i rörelse-programmets resultat och verkning-

ar på nära håll, även ur motionsperspektiv.

Verksamhetssättet som 
valdes för genomförandet av 

Skolan i rörelse
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Fokus på skolornas verksamhet
Funktionsprincipen för Skolan i rörelse är en stark 
nerifrån uppåt-ideologi. Programmet berättar för sko-
lorna vilken riktning de ska sikta på: en aktivare och 
trivsammare skoldag och mer rörelse i skoldagen. 
Skolorna är självständiga och genomför Skolan i rörel-
se-verksamheten på sitt eget sätt. Skolorna har satsat 
på olika åtgärder för ökad motion som de själva valt.

Det att skolan får bestämma är en av 
sakerna som gjort Skolan i rörelse till en 
framgångssaga.
– Intervju med en statlig tjänsteman ’’

Aktivare och trivsammare skoldagar 
som mål
Det ursprungliga målet med Skolan i rörelse var 
att sprida motionsrekommendationerna för barn i 
skolåldern (undervisningsministeriet & Ung i Fin-
land rf 2008) till alla grundskolor i Finland. Under 
programmets gång har målet redigerats och kärnan 
i Skolan i rörelse-programmets innehåll har precise-
rats på basis av observationerna som gjorts genom 
uppföljningen. Under programskedet 2012 fastställ-
des aktivare och trivsammare skoldagar som Skolan 
i rörelse-programmets offentliga mål. Genom det 
här målet beslöt man att betona nyttan med motion 
under skoldagen, till exempel skoltrivsel, i program-
mets kommunikation.

Målet har varit att ändra skolornas verksamhetskul-
tur, med fokus på ökad motion och minskat sittan-
de, elevernas och personalens delaktighet och stöd 
för lärandet. Aktivare och trivsammare skoldagar 
berör hela skolgemenskapen.

Att påverka strukturer
Programmet har försökt stöda permanenta föränd-
ringar i skolornas verksamhetskultur genom att på-
verka strukturerna. 

Skolan i rörelse-programmets tankevärld och verk-
samhetssätt ingår i Grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen (2014) som togs i bruk i 
skolorna från och med 2016. Skolan i rörelse är också 
mycket synlig i kommunernas lokala läroplaner (se s. 
35). Sedan 2014 har programmet Skolan i rörelse ord-

nat Skolan i rörelse-utbildningsdagar för klass- och 
ämneslärarstuderande inom lärarutbildningen.

Organiseringen av Skolan i rörelse-verksamheten i 
kommunerna för att öka elevernas välbefinnande har 
skapat nya samarbetsstrukturer i skolor och kommu-
ner, men också på regional och nationell nivå. I och 
med Skolan i rörelse-verksamheten har man genom-
fört strukturella reformer i skolorna. Detta kan ses 
bland annat i att långa aktiva raster blivit vanligare 
samt i elevernas aktiva roller och personalens nya 
verksamhetssätt.
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Nätverkssamarbete
Skolan i rörelse-programmets verksamhet baserar sig på 
nätverkssamarbete. Nätverkssamarbete är en form av ko-
ordination av samverkan mellan flera organisationer som 
baserar sig på förtroende, ömsesidighet och oftast frivil-
lighet. Vanligtvis kan inga strikta gränser fastställas för 
nätverket. (Aira 2012, 111–115.) 

Nätverkets aktörer främjar ett gemensamt mål ur sitt eget 
perspektiv och på sitt eget sätt. Samtidigt kan flera av nät-
verkets aktörer uppleva målet som sitt eget. Nätverkssam-
arbetet gör det svårt att utvärdera enskilda åtgärders och 
aktörers effektivitet. Detta beror också delvis på att nät-
verken ofta har som mål att påverka stora samhälleliga 
problem, som barns och ungas otillräckliga motion i detta 
fall.

Skolan i rörelse-programmets verksamhet baserar sig 
starkt på lokala, regionala och nationella nätverk som 
programmet stöder genom bland annat gemensamma 
möten, kommunikationsåtgärder samt forskning och 
uppföljning. 

Inom statsförvaltningen ses det nätverkslika verksam-
hetssättet som en av Skolan i rörelse-programmets styrkor 
och ett nytt sätt att utföra utvecklingsarbete. Samtidigt är 
nätverkssamarbetet ett arbetsamt verksamhetssätt som 
kräver mycket arbetstid. Inom Skolan i rörelse-nätverket 
har det uppkommit flera team, gemenskaper och delnät-
verk vars aktörer får socialt stöd, idéer och resurser från 
nätverket.

Skolan i rörelse-kansliet och 
organisering av programarbetet
Det utbredda Skolan i rörelse-nätverket koordineras 
av Skolan i rörelse-kansliet. Kansliet, som i början 
hade en projektchef och under spetsprojektfasen 
hade sex anställda, ligger i Utbildningsstyrelsen ut-
rymmen, arbetsgemenskap och datanät. Skolan i rö-
relse-kansliets personal har Stiftelsen för främjan-
de av motion och folkhälsa LIKES som arbetsgivare. 
I intervjuer med centralförvaltningen anses det här 
sättet att organisera Skolan i rörelse-programmets 
förvaltning vara ovanligt men lyckat.

Skolan i rörelse-programmets koordinering finan-
sieras med tipsmedel som beviljas av ansvarsområ-
det för idrott inom undervisnings- och kulturminis-
teriet (UKM). 

Skolan i rörelse-programmet har haft tillgång till 
Forskningscentralen LIKES personalresurser och 
kompetens. Förutom personalen på Skolan i rörel-
se-kansliet har flera av LIKES anställda deltagit i  
programarbetet, till exempel kommunikationen, 
ordnande av evenemang och ledning av program-
met, ända sedan pilotskedet.

Man bör uppmärksamma att programkansliets roll 
är separat från till exempel understödssystemet (se 
s. 59) i och med att programkansliet inte fattar beslut 
om vem som beviljas understöd.
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Programmets skeden

Koppling av uppföljningen och 
forskningen till varandra
Ända från första början har uppföljningen av verk-
samhetens framskridande i skolor och kommuner 
samt forskningen starkt kopplats till genomförandet 
av programmet Skolan i rörelse. Uppföljningen och 
forskningen har finansierats av UKM:s ansvarsområde 
för idrott med tipsmedel som en del av genomförandet 
av programmet Skolan i rörelse. Resultaten har även 
rapporterats i vetenskapliga publikationer med stöd 
av separat finansiering som ansökts och beviljats för 
vetenskaplig forskning (UKM idrottsvetenskaplig forsk-
ning, Finlands Akademi, stiftelser). Forskningscentralen 

LIKES har genomfört uppföljning av och forskning i 
programmet ända sedan pilotskedet. I spetsprojektske-
det gjordes forskningen till en del av de nationella 
uppföljningssystemen. 

I forskningen har man till exempel undersökt motio-
nens inverkan på lärandet, elevernas delaktighet samt 
utvecklingen av elevernas fysiska aktivitet. Med hjälp 
av Skolan i rörelse-uppföljningen har programmet haft 
tillgång till aktuella data om utvecklingen i skolornas 
verksamhetskultur, personalens attityder och åsikter, 
samt hur statsunderstöden fördelats till olika områden.

 • stärka informationsunderlaget som stöder en 
aktiv skoldag

 • stöda aktiveringen av skoldagar i Skolorna i 
rörelse och kommunerna

 • samla in och utvärdera god praxis för att öka 
mängden motion

 • stöda och utveckla skolornas självvärdering
 • följa upp utvidgningen av programmet Skolan i 

rörelse
 • utvidga och utveckla Skolan i rörelse-program-

mets forskarnätverks verksamhet

Målen för uppföljningen av och forsk-
ningen i programmet Skolan i rörelse
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Beredningsgruppen 
Skolan i rörelse bereddes av en beredningsgrupp som tillsattes av 
undervisningsministeriet (DNR 44/040/2009). Beredningsgruppen 
hade som mål att bereda starten av projektet Skolan i rörelse för 
att öka skolelevers fysiska aktivitet. Beredningsgruppen skulle dra 
nytta av och sammanfoga tidigare åtgärder. För projektet reserve-
rades anslag från tipsmedel och penninglotterimedel för främjande 
av idrott och fysisk fostran i statsbudgeten för 2010 och 2011.  

Gruppen presenterade en plan där skapandet av en aktiv verksam-
hetskultur konstaterades vara den främsta förutsättningen för att 
genomföra rekommendationerna. Beredningsgruppen lät också 
göra en kartläggning av tidigare åtgärder och föreslog på basis av 
denna att det vore lättast att börja med att göra rastverksamheten 
aktivare. Beredningsgruppen ställde upp målet att skapa förutsätt-
ningar för att resultaten från Skolan i rörelse ska kunna utnyttjas 
i stor utsträckning när man fastställer skolornas verksamhetskul-
turer och i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbild-
ningen. Beredningsgruppen föreslog 16 åtgärder, och gruppen fast-
ställde också en ansvarig instans för åtgärderna.  

Besluten som krävdes för att inleda Skolan i rörelse fattades un-
der våren 2010. De första åtgärderna var fortbildning för undervis-
ningspersonalen, utvecklingen av ett uppföljningssystem för elever-
nas fysiska funktionsförmåga, tillsättandet av en arbetsgrupp samt 
ett beslut om de första försöksunderstöden. LIKES utnämndes som 
koordinator för projektet Skolan i rörelse den 27 maj 2010. Under-
visnings- och kulturministeriet (UKM) valde de 21 kommuner som 
beviljades försöksunderstöd den 11 juni 2010. Uppföljningssystemet 
för skolelevers fysiska funktionsförmåga publicerades i mars 2011.

Bakgrund och beredning
Lärdomar från tidigare åtgärder 

Programmet Skolan i rörelse föregicks av projekt som leddes av organisationer 
och finansierades av ministeriet, bland annat Idrottsprogrammet för barn och 
unga I och II. Erfarenheterna från dessa program ledde till att man beslöt att ge-
nomföra Skolan i rörelse som ett statsstyrt projekt.  

Som programmets centrala bakgrund kan ses utvecklingsplanen för att förbätt-
ra skolelevers och skolgemenskapers välbefinnande genom idrott, som föreslogs 
2006 av samarbetsnätverket Koululaiset liikkeelle. Nätverkets parter var statens 
idrottsförvaltning, Utbildningsstyrelsen, idrottsorganisationer (i praktiken Ung i 
Finland rf) och forskningssamfund. År 2008 publicerade undervisningsministeriet 
och Ung i Finland Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn i skolåldern. 
Som huvudsaklig genomförare av programmet Skolan i rörelse föreslogs också en 
idrottsorganisation, men detta genomförandesätt slopades i beredningsskedet. 

Skolan i rörelse inleddes som ett projekt genom ett ställningstagande från Matti 
Vanhanens II regerings politiska mangling (24.2.2009). I ställningstagandet fast-
ställdes förankringen av idrottsrekommendationerna för barn i skolåldern i alla 
grundskolor som mål.  
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I pilotskedet av programmet Skolan i rörelse genom-
fördes ställningstagandet från Matti Vanhanens II 
regerings politikmangling (24.2.2009) för att förank-
ra idrottsrekommendationerna för barn i skolåldern. 
Syftet var att förankra en aktiv verksamhetskultur i 
finländska skolor och att öka mängden motion under 
skoldagen samt genast före och efter den. Med motion 

i skolan avsågs all den fysiska aktivitet som ingår i 
en skoldag eller dess omedelbara närhet på ett hel-
hetsbetonat sätt (inte endast skolämnet gymnastik). 
(Tillsättande av Skolan i rörelse-arbetsgruppen; DNR 
44/040/2009.) I pilotskedet användes namnet Skolan i 
rörelse-projektet. (Tammelin m.fl. 2012.)

Pilotskedet 2010–2012
Insamling av god praxis

Pilotskedets viktigaste drag
 • litet pilotprojekt, bästa praxis
 • olika modeller från olika miljöer
 • ansvaret hos skolorna, nerifrån uppåt
 • statsförvaltningens projekt = ansvar hos förvaltningen, 

uppifrån neråt
 • även idrottsfrämjande (i relation till elitidrottens pågående 

reformprocess)
 • försökskultur (ingen definierad riktning)
 • uppföljning som en permanent del

Målen och riktningen preciserades senare på basis av 
pilotskedet och uppföljningen.

Pilotskedet 
2010–2012
21 kommuner

De 45 första Skolorna i rörelse
I pilotskedet deltog 45 Skolor i rörelse från 21 kommuner. Skolorna 
valdes genom en projektansökan som ordnades av NTM-centra-
lerna våren 2010 och som var öppen för alla grundskolor. I början 
av juni 2010 beviljade UKM understöd om totalt 442 250 euro till 
pilotprojekt i 21 kommuner bland de 58 kommuner som ansökt. I 
valet av projekt fästes uppmärksamhet vid bl.a. verksamhets- och 
ekonomiplanens genomförbarhet, olika intressentgruppers delta-
gande, den egna finansieringsandelen, samt det heltäckande an-
greppssättet. I skolorna prövades olika verksamhetsmodeller för 
att göra skoldagen mer aktiv som redan konstaterats fungera bra 
eller som var helt nya. (Laine m.fl. 2011.)

Enligt utvärderingen av Skolan i rörelse-pilotskedet (Kuure 2012) 
fick man förutom skolorna också kommunerna att förbinda sig 
till Skolan i rörelse-verksamheten genom att det lokala ansvaret 
tilldelades kommunerna. Kommunernas engagemang hjälpte 
med att sprida och etablera verksamheten.

Deltog inte

Deltog

Läsåren

Mål:

att förankra rekommendationerna om fysisk aktivitet i de finländska grundskolorna

2010-2011 och
2011-2012

ca 1 000
lärare

45 skolor

Medieuppföljning:
60 träffar/år

Sammanlagt:
26 000 besökare

270 följare

projektmöten / mentorer
från olika delar av Finlandriksomfattande seminarier

(Vanda, Vuokatti, Helsingfors, fartygsseminarium)

21 kommuner
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EU-kommissionen belönade 
Jyrängön koulu i Heinola
Jyrängön koulu i Heinola är en av de första Skolorna i rörelse. Skolan har 
deltagit i programmet ända sedan pilotskedet. År 2018 tilldelade EU-kom-
missionen Jyrängön koulu det europeiska Be Active-priset.

Eleverna i Jyrängön koulu rör på sig både på lektionerna och på rasterna. Hemlighet-
en bakom den aktiva skoldagen ligger i aktivitetsbaserat lärande och en omgivning 
som lockar till rörelse.

Det behövs inte nödvändigtvis särskilda idrottsgrenar eller fina manicker för att 
uppmuntra eleverna att röra på sig. I Jyrängön koulu i Heinola rör eleverna på sig 
under skoldagen utan att de ens märker det. 

– Ett lugnt arbetsutrymme kan också aktivera eleverna. I gymnasiet har man gym-
nastikbollar som stolar, bord för stående arbete och bord i korridorerna. Passiva pe-
rioder avbryts till exempel med mellangymnastik, berättar rektor Kimmo Nykänen.

– Det är särskilt viktigt för barn som rör på sig lite att miljön i sig lockar till rörelse. 

Läsordningen innehåller två långa raster under vilka eleverna har tid med självstän-
dig eller ledd motion.

När rastvakten hänger upp en väst i en grenklyka som signal utvidgas skolgården 
till den omgivande skogen, motionsslingan och byggplatsen för kojor. Under raster 
inomhus får elevernas spel och lekar ta över gymnastiksalen och entréhallen. Sta-
dens elevvårdspersonal delar med av sin kompetens under rasterna så att också 
barn som drar sig undan kan aktiveras. 

– Utgångspunkten för allt vi gör är både elevernas och personalens välbefin-
nande. Motion är grunden och ett arbetsredskap för lärandet, men det ökar 
också trivseln och delaktigheten, berättar Nykänen.

Modet att pröva
En av skolans styrkor är dess mod att pröva på och ta lärdom av försöken. I 
lärarrummet kan man berätta om både framgångar och misslyckanden, och 
bra idéer delas med hela arbetsgemenskapen. 

Man tar också gärna lärdom av vad andra skolor gjort.

– När vi började 2005 var vi föregångare. Vi började med att utveckla gym-
nastiklektionerna.

– Nu finns det redan hundratals skolor i Finland med en väluttänkt verksam-
hetsmodell. Skolan i rörelse har gjort det möjligt att bygga nationella och in-
ternationella nätverk. 

Skolan i rörelse har också medfört aktivitetsbaserad inlärning som också be-
tonas i den nya läroplanen. 

– Man kan öva på både ordklasser och huvudräkning med hjälp av en löprunda 
eller pantomim, ger Nykänen som exempel. 

Resultatet av det uthålliga arbetet är att hela skolans vardag är rörlig. I början 
av läsåret går personalen tillsammans igenom vad det betyder för oss att vara 
en Skola i rörelse. Det ordnas utbildningar varje år för att hitta ett gemensamt 
diskussionsunderlag. 

– På inlärningens maratonlopp måste man hela tiden justera sin kurs, sam-
manfattar Kimmo Nykänen.
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Pilotskedets nätverk

Programmet skolan i rörelse koordinerar olika ak-
törers samarbete för att öka mängden motion bland 
skolelever. Från och med pilotskedet har programmet 
Skolan i rörelse byggt upp samarbete mellan olika in-
tressentgrupper. 

Pilotskedets administrativa nätverk
Beskrivningarna av de administrativa nätverken i 
programmets olika skeden baserar sig på nätverks- 
analyser som bygger på olika gruppers medlemsupp-
gifter (Lehtonen 2018; Lehtonen m.fl. 2018). Pilotske-
dets administrativa nätverk består av styrgruppen och 
beredningsgruppen som tillsattes före pilotskedet.

Enligt beslutet om att tillsätta Skolan i rörelse-ar-
betsgruppen (DNR OKM/44/040/2009) skulle projektet 
genomföras i samarbete med olika ministerier, or-
ganisationer, Stiftelsen för främjande av motion och 
folkhälsa LIKES och Jyväskylä universitet.

I nätverksanalysen var de viktigaste organisationerna 
i styrgruppen och beredningsgruppen Utbildningssty-
relsen (UBS), undervisnings- och kulturministeriets 
(UKM) ansvarsområde för idrott samt avdelning för 
allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, 
Jyväskylä universitet idrottsvetenskapliga fakultet, 
social- och hälsovårdsministeriets (SHM) avdelning 
för välfärd och tjänster samt Huvudstaben (Försvars-
makten). Pilotskedet planerades som statsförvaltning-
ens projekt till skillnad från tidigare organisationsled-

da projekt. I och med att statsmakten tog mer ansvar 
reagerade den på motion som ett samhällspolitiskt 
problem (Kuure 2012). 

Skolan i rörelse-kansliets (projektchefen under pi-
lotskedet) roll visar sig i pilotskedets administrativa 
nätverk som medlemskap i styrgruppen. Projektche-
fen som valdes hade erfarenhet och visioner om både 
statsförvaltningen och medborgarorganisationernas 
verksamhet, vilket var oumbärligt för att behärska 
den mångsidiga helheten. Att placera in projektche-
fen i Utbildningsstyrelsen som en LIKES-anställd med 
projektets egen finansiering var en kreativ lösning 
som garanterade skolornas förtroende och möjlighe-
ten att flexibelt förflytta sig mellan aktörer med olika 
slags verksamhetskultur. (Kuure 2012.) FIGUR 2 Det administrativa nätverket i Skolan i rörelse-programmets pilotskede 2010–2012.
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Pilotskedets partnernätverk
Skolan i rörelse-programmets partnernätverk består 
av aktörer som genomför programmet och stöder sko-
lornas verksamhet. Partnerna har som mål att stöda 
skolans kärnprocesser och sträva efter att utveckla 
dem (Kuure 2012). Partnerna har deltagit i program-
mets genomförande från sin egen verksamhetsmiljö 
på lokal, regional eller nationell nivå, och intensiteten 
i deras deltagande har varierat. 

Man kan säga att pilotskedets 21 kommuner utgjor-
de ett nätverk av kärnaktörer. Kommunernas projekt 
koordinerades genom olika organiseringssätt, anting-
en från skolorna eller från kommunernas olika sek-
torer, och samarbetsmodellerna varierade. Det lokala 
huvudansvaret för projektet kunde ligga på skolan, 
en utomstående anställd eller till och med en annan 
kommun.

Mentornätverket var den första och konkretaste nät-
verksaktören, vars 14 medlemmar representerade fle-
ra partner. Mentornätverket hade i uppgift att stöda 
skolorna och kommunerna i utvecklingsarbetet. Det 
som var avgörande i genomförandesätet var mento-
rernas kompetens och motivation samt den geogra-
fiska omfattningen.

För att främja organisationssamarbetet anställdes 
det en organisationschef till programkansliet på vå-
ren 2012. Hennes tidigare arbetserfarenhet var inom 
idrottsorganisationer. Organisationssamarbetet med 

fokus på skoldagen intensifierades genom aktiv väx-
elverkan med riksomfattande idrotts- och folkhälso- 
organisationer. Målet med samarbetet var att främja 
organisationernas verksamhetsmöjligheter i skolmil-
jön, dela information och kunskap om Skolan i rörel-
se med organisationernas aktörer samt skapa enhet-
liga uppfattningar om ökningen av mängden motion 
bland skolelever. 

Bland medborgarorganisationerna genomförde Fin-
lands Idrott och dess medlemsorganisationer (senare 
Valo rf och Finlands olympiska kommitté) idrottsfräm-
jande och intressebevakning inom idrott. På regional 
nivå låg distriktsidrottsförbunden (FI-distriktsidrotts-
förbunden) närmast projekten. På lokal nivå spelade 
också idrottsföreningar, eftermiddagsverksamhet och 
andra organisationer samt idrottsakademier sin roll. 
Dessutom gällde Skolan i rörelse flera intressentgrup-
per. Dessa var bl.a. folkhälsoorganisationer, yrkesför-
bund för lärare, det finska skolidrottsförbundet Kou-
luliikuntaliitto och föräldraföreningar.

Man har samarbetat med företag ända sedan pilot-
skedet. Under pilotskedet utförde man konkret sam-
arbete med två företag beträffande användningen av 
idrottsteknologi och sociala medier för att få elever-
na att röra på sig. Polar Electro gav programmet 50 
aktivitetsmätare som kom ut på hösten 2010 och var 
avsedda för skolor. Man samlade in erfarenheter från 
pilotskolorna om användningen av mätarna för olika 
ändamål, till exempel för att mäta aktivitetsmäng-

Forskning och uppföljning i pilotskedet

Ända från början har uppföljningen och forskningen 
haft en central roll i genomförandet av programmet 
Skolan i rörelse. Som stöd för programmets genom-
förande har man byggt upp uppföljning och forskning 
som snabbt kan besvara programmets olika informa-
tionsbehov. I uppföljningen och forskningen av Sko-
lan i rörelse-projekten har man också samlat in objek-
tiva forskningsdata med rörelsemätare, vilket skapat 
en grund för utvecklingen av ifrågavarande forskning 
bland barn i skolåldern i Finland. 

den och uppmuntra elever som rör på sig för lite att 
börja motionera mer. Tillsammans med H2 Wellbeing 
Oy testade man användningen av den gemenskapliga 
idrottsprodukten HeiaHeia för att få eleverna i sju sko-
lor att röra på sig.

Nätverket för lärdomsprovshandledare är ett nät-
verk med flera universitet vars medlemmar lett lär-
domsprov som relaterar till Skolan i rörelse (www.
liikkuvakoulu.fi/opinnaytetyöt). Material som sam-
lats in i samband med uppföljningen av programmet 
Skolan i rörelse har använts i lärdomsprov. Dess-
utom har en del av dem som skrivit lärdomsprov 
samlat in kompletterande material i olika skolor. 
Fyra universitet deltog i nätverket (Jyväskylä uni-
versitet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet och 
Åbo Akademi). Gruppens arbete har koordinerats av 
LIKES.
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Programskedet 2012–2015 
Spridning av verksamheten

Informationen som producerats har använts för att 
följa upp programmets spridning, utvärdera program-
mets åtgärders inverkan på olika nivåer, utveckla pro-
grammet och kommunicera om det. Forskningsdata 
har hjälpt till med genomförandet och spridningen av 
programmet. Forskningen har också haft en inverkan 
på hur allvarligt skolorna förbundit sig till utveckling-
en (Kuure 2012). Påverkare och beslutsfattare på olika 
nivåer har dragit nytta av dessa forskningsdata och 
material i sitt arbete. 

Forskningscentralen LIKES har ansvarat för uppfölj-
ningen och forskningen som relaterar till program-
met. Koordineringen av programmet Skolan i rörelse 
och forskning och uppföljning som berör programmet 
utgör verksamhet som motsvarar LIKES syfte. Forsk-
ning om barn- och ungdomsmotion och motionspro-
gram för barn och unga har utgjort LIKES grundläg-
gande verksamhet och tyngdpunkt under de senaste 
åren. 

Skolan i rörelse-forskningens och uppföljningen 
bakgrund, inledning och första resultat beskrivs i 
slutrapporten för pilotskedet 2010–2012 (Tamme-
lin m.fl. 2012). I pilotskedet var syftet med uppfölj-
ningen att ta reda på hur projektet genomfördes 
i skolorna och vilken inverkan projektet hade på 
skolans verksamhetskultur, elevernas fysiska 
aktivitet och skolgemenskapen. Dessutom hade 
forskningen som relaterade till pilotskedet som 
mål att öka den grundläggande kunskapen om 

den fysiska aktiviteten bland elever i grundskolan, 
och i synnerhet deras aktivitet under skoldagen. Pro-
jektens genomförande följdes upp genom intervjuer 
med och enkäter för de projektansvariga. Förändring-
arna i studerandenas fysiska aktivitet utreddes ge-
nom enkäter för skolorna och objektiva mätningar av 
den fysiska aktiviteten. Dessutom utreddes projektets 
sociala inverkan på skolgemenskapen, till exempel 
inverkan på skolans atmosfär, sociala förhållanden 
och mobbning i skolan. Flera rapporter och lärdoms-
prov som baserar sig på resultaten har publicerats. 
Handledningen av lärdomsprov koordineras av en ar-
betsgrupp med representanter från olika universitet.

Läsåren

Mål
aktivare och trivsammare

skoldagar

2012-2013, 2013-2014
OCH 2014-2015

Medieuppföljning:
över 500 medieträffar

Sammanlagt:
ca 60 000 besökare

2 000 följare

800 följare

805 skolor

Flera regionala seminarier
(regionförvaltningsverken + distriktsidrottsförbund) 

171 kommuner

riksomfattande
försök:

uppföljning av villkoren för
förankringen av verksamhetskulturen

försökskommuner

Dessutom öppnades registreringen 
som en Skola i rörelse år 2014.

riksomfattande seminarier
(Helsingfors x 3, S:t Michel, Seinäjoki, Tammerfors):
tot. 1 123 deltagare

Publikationer som relaterar till Skolan i rörelse-program-
mets uppföljning och forskning: Slutrapport av program-
met Skolan i rörelse i pilotskedet 2010–2012, Elevernas 
fysiska aktivitet och Trivsel och arbetsro – Skolpersonalens 
erfarenheter och åsikter om främjandet av en fysiskt aktiv 
verksamhetskultur i skolan.
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Verksamheten utvidgas betydligt

Projektet Skolan i rörelse (programmets pilotskede) om-
vandlades till ett program genom en inskrivning i Jyrki 
Katainens regeringsprogram (juni 2011). År 2012 bevil-
jade undervisnings- och kulturministeriet finansiering 
till 17 försökskommuner där man följde upp villkoren 
för etableringen av verksamhetskulturen (s.k. nationel-
la utvecklingsprojekt). Flera stora städer deltog, så verk-
samheten omfattade en stor del av grundskoleleverna.

Under programskedet utvidgades Skolan i rörelse be-
tydligt. I kommunikationen betonades aktivare och 
trivsammare skoldagar, och det fästes uppmärksamhet 
vid den visuella kommunikationen. En ny webbplats 
som upprätthölls av programmet grundades och man 
började sammanställa en bildbank. Att den egna webb-
platsen lösgjordes från Utbildningsstyrelsens webb-
plats gjorde det möjligt att utveckla webbplatsen på ett 
flexiblare sätt.

Skolan i rörelse-programmets erfarenheter av nyttan 
med en aktiv skoldag  beaktades i läroplansgrunder-
nas reformarbete. De positiva resultat som observerats 
under programmet gjorde det lättare att inkludera in-
skrivningar i Skolan i rörelse-programmets anda i den 
allmänna delen av grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen. Man lyckades också infö-
ra Skolan i rörelse-innehåll i lärarutbildningen; till en 
början i klasslärarutbildningen som specialiserar sig 
på gymnastik. 

Mängden internationella forskningsdata om motio-
nens inverkan på lärandet ökade. Forskare slog sam-
man denna information, och i oktober 2012 publicera-
de Utbildningsstyrelsen forskningsöversikten Motion 
och lärande (Syväoja m.fl. 2012). Översikten hade en 
stor inverkan på programmets kommunikationsinne-
håll från och med programskedet. 

Enligt centralförvaltningens uppskattningar har va-
rumärket Skolan i rörelse haft en inverkan på pro-
grammets utvidgning till att omfatta hela landet. 
Varumärket Skolan i rörelse är bekant i skolorna, och 
det har inte fått stämpeln som något som endast be-
rör idrottsaktörer, utan som verksamhet som betonar 
motion, aktivitet och trivsel under hela skoldagen i 
större omfattning. Skolan i rörelse registrerades som 
ett varumärke 2012.

Aktivare och trivsammare skoldagar som 
mål
Som huvudmål för programmet Skolan i rörelse an-
tecknades (DNR UKM/72/040/2012) etableringen av en 
motionsbaserad verksamhetskultur i finländska sko-
lor och att öka mängden motion i skolorna. Under 
programmets gång har detta mål justerats då man 
sökt kärnan i Skolan i rörelse-programmets inne-
håll. Under programskedet 2012 fastställdes aktivare 
och trivsammare skoldagar som Skolan i rörelse-pro-
grammets offentliga mål.

Under programskedets första läsår publicerades det  
gott om forskningsresultat på basis av insamlingen av 

material under Skolan i rörelse-pilotskedet. I publika-
tionerna behandlades elevernas fysiska aktivitet och 
motarbetandet av passiviteten, lärdomsprov om Sko-
lan i rörelse och skolvägen. 

I januari 2013 publicerades forskningsresultat från pi-
lotskedet om skolpersonalens åsikter (Kämppi m.fl. 
2013). Tack vare forskningsresultaten upptäckte man 
att personalens erfarenheter var en viktig faktor som 
definierade programmets genomförande, vilket hjälp-
te med att rikta in programmets åtgärder. Under pro-
grammet Skolan i rörelse har man gjort upprepade 
personalenkäter, och senare identifierade man att 
de är viktiga också i genomförandet av programmen 
Glädje i rörelse och Studier i rörelse.

I internationella jämförelser (McMullen m.fl. 2015; 
Tammelin m.fl. 2016) representerar Skolan i rörelse 
ett holistiskt perspektiv där man granskar motion un-
der hela skoldagen och även under hela dagen. Målet 
har varit att ändra skolornas verksamhetskultur, med 
fokus på ökad motion och minskat sittande, elever-
nas och personalens delaktighet och stöd för lärandet. 
Den holistiska modellen för att öka mängden motion 
under skoldagen har kritiserats för att den utvecklas 
långsamt och endast ökar mängden rask fysisk akti-
vitet en aning. Ur statens tjänstemäns perspektiv har 
målet att förändra kulturen i skolorna varit en lyckad 
lösning. Med det här målet blev Skolan i rörelse något 
som berör hela skolgemenskapen och som alla kunde 
bidra till med sin egen insats.

Programskedet 
2012-2015
171 kommuner

100 %

76–99 %

51–75 %

26–50 %

1–25 %

0 %

Andelen Skolor i rörelse av 
kommunens alla skolor
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Programskedets nätverk
Programskedets administrativa nätverk
Den mångsidigare representationen var utmärkande 
för programskedets administration. Vid sidan om styr-
gruppen grundades en mer omfattande delegation för 
programmet Skolan i rörelse (DNR UKM/72/040/2012). 
Bakom grundandet av delegationen låg ett beslut att 
koncentrera styrgruppens arbete: programskedets styr-
grupp var mindre än pilotskedets styrgrupp. Styrgruppen 
fungerade som stöd för programmets operativa ledar- 
skap, och delegationen var en informativ grupp som 
samlades mer sällan. I delegationen ingick representan-
ter för olika organisationer, forskningsinstitutioner och 
aktörer från kommunsektorn i större omfattning. Under 
programskedet strävade man också efter att öka den all-
männa kännedomen om programmet, och en stor dele-
gation betjänade särskilt detta ändamål. 

Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningssty-
relsen och social- och hälsovårdsministeriet var fort-
sättningsvis viktiga aktörer inom projektet. Skolan i 
rörelse-kansliets ställning inom den administrativa 
strukturen stärktes betydligt. Dessa aktörer utgjorde 
även grunden för spetsprojektets sektorsövergripan-
de beredningsgrupp (DNR UKM/45/040/2015). Att bered-
ningsgruppens andra aktörer – miljöministeriet, UKM:s 
ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen samt kom-
munikationsministeriet – gick med i programmet är ett 
tecken på att programmet Skolan i rörelse utvidgades till 
andra förvaltningsområden.

Programmet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan undervisnings- och kulturministeriet, 
social- och hälsovårdsministeriet, Utbildningsstyrelsen, andra statliga ämbetsverk, utbildnings-
organisationer och andra organisation och finansieras med tipsmedel. Stiftelsen för främjande av 
idrott och folkhälsa LIKES koordinerar och genomför programmet i samarbete med de viktigaste 
intressentgrupperna.

Styrgruppen hade som uppgift att 1) följa upp, styra och koordinera genomförandet av program-
met Skolan i rörelse, 2) utveckla samarbetet som främjar skolans motionsbaserade verksamhets-
kultur och arbetsfördelningen mellan olika förvaltningsområden, organisationer och yrkesgrup-
per, 3) följa upp och utvärdera förändringar i barnens och ungdomarnas fysiska aktivitet, skolans 
motionsbaserade verksamhetskultur samt övriga viktiga faktorer i samarbete med forskarna, 4) 
följa upp hur Skolan i rörelse-programmets försöksprojekt framskrider, 5) stöda genomförandet 
av Skolan i rörelse-programmets riksomfattande seminarier, 6) ge utlåtanden om Skolan i rörel-
se-programmets anslag till UKM när de bad om detta, 7) föreslå vinnarna av priset Årets skola i 
rörelse till undervisnings- och kulturministeriet varje år, 8) ge utlåtanden och rekommendationer 
som relaterar till verksamhetsområdet (lagar och strategier under beredning, rekommendationer 
till skolorna) samt komma med nya initiativ för att främja motion bland barn och unga i skolmiljön, 
9) utföra andra uppgifter som fastställs av ministeriet. 

Delegationen hade som uppgift att 1) stöda Skolan i rörelse-styrgruppen i att styra, koordinera 
och följa upp Skolan i rörelse-programmet, 2) dela och sprida information och erfarenheter om att 
främja motion i skolmiljön, 3) komma med initiativ till styrgruppen om att främja mängden motion 
bland barn och unga i skolmiljön.

(Beslut om att tillsätta en styrgrupp och delegation, DNR UKM/72/040/2012)
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FIGUR 3 Det administrativa nätverket i Skolan i rörelse-programmets programskede 2013–2015. 

Programskedets partnernätverk

I programskedet utvidgades Skolan i rörelse-pro-
grammets partnernätverk till att omfatta ett större 
antal företag inom idrottsbranschen samt organi-
sationer inom social- och hälsovårdsbranschen. I 
programskedets nätverkssamarbete var det viktigt 
att identifiera att nätverken behövde utvidgas till 
att även omfatta andra samarbetspartner än en-
dast de traditionella aktörerna inom idrottssektorn 

(idrottsorganisationer och idrottsförvaltningen). 

Ett växande nätverk av kommuner och skolor
Programskedets kommunsamarbete inleddes med 
17 riksomfattande försöksprojekt (kommuner). Flera 
stora städer deltog. Dessutom fortsatte pilotskedets 
kommuner sitt arbete. 

NTM-centralernas ansökan (de nuvarande regionför-
valtningsverkens idrottsväsen låg i NTM-centralerna 
då) inom understödshelheten för lokal utveckling av 
barn- och ungdomsmotion där kommunerna kunde 
ansöka om statsunderstöd för Skolan i rörelse-verk-
samheten öppnades. 

På hösten 2014 blev det möjligt att registrera skolor 
som Skolor i rörelse. Med hjälp av registreringen 
kunde man inkludera de skolor som ville inleda Sko-
lan i rörelse-verksamhet utan projektfinansiering i 
verksamheten och kommunikationen. 

Skolan i rörelse-konsultnätverket 
Under programskedet döptes mentornätverket, som 
inleddes under pilotskedet, innehöll 14 personer och 
erbjöd stöd för skolor och kommuner, om till kon-
sultnätverket. Med detta nya namn ville man und-
vika missförstånd när Ung i Finland rf och distrikts- 
idrottsförbunden beviljades understöd från UKM för 
att grunda ett eget Skolan i rörelse-mentornätverk. 
Under programskedet fungerade Skolan i rörelse-kon-
sulterna i synnerhet som stöd för de 17 riksomfattan-
de försöksprojekten.

Skolan i rörelse-kommunkoordinatorernas och 
sektorledningens nätverk
Mot slutet av programskedet (2014) slogs konsultnät-
verket samman med de större städernas Skolan i rö-
relse-kommunkoordinatorer till ett kommunkoordi-
natornätverk. Vid sidan av detta nätverk grundades 
ett nätverk för sektorledningen. Arbetets mål var att 
skapa möjligheter för att etablera åtgärderna i kom-
munerna. Inom nätverket sprids god praxis, identi-
fieras hinder för verksamheten och påverkas dessa 
hinder.  

Skolan i rörelse har stärkt 
samarbetet mellan skolor och 
mellan olika sektorer.
- Kuure 2017
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Regionalt samarbete: regionförvaltningsverken 
och distriktsidrottsförbunden 
För att stöda den regionala Skolan i rörelse-verksam-
heten har man i synnerhet samarbetat med region-
förvaltningsverken och distriktsidrottsförbunden. Det 
regionala samarbetet är baserat på varje regions egna 
utgångspunkter, och därför skiljer sig samarbetet från 
region till region, och det har uppnått olika skeden. 

Från och med programskedet har Skolan i rörelse-pro-
grammet ordnat regelbundna möten för att planera 
verksamheten, fatta gemensamma beslut och dra upp 
gemensamma riktlinjer. Till dessa samarbetsmöten 
bjuds förutom regionförvaltningen, distriktsförbun-
den, Skolan i rörelse-kansliet och LIKES också repre-
sentanter för undervisnings- och kulturministeriet 
och Olympiska kommittén.  

Regionförvaltningsverken och distriktsidrottsförbun-
den spelar en viktig roll i att organisera partnernätver-
ken på regional nivå. Partnernätverkens verksamhet i 
de regionala nätverken har varit en aning annorlunda 
än i de riksomfattande nätverken. De riksomfattan-
de partnernätverkens verksamhet har baserat sig på 
frivillighet och lösa avtal. Samarbetet har baserat sig 
på målet att öka motion bland barn, och skolorna och 
kommunerna har valt åtgärder och genomförande-
sätt på basis av sina egna behov. I de regionala nätver-
ken har regionförvaltningen och distriktsförbunden 
självständigt eller tillsammans kommit överens om 
vilken partner de samarbetar med. Samarbetet har 

mest fokuserat på regionala seminarier som partner-
nätverkets aktörer har skapat innehåll för (verkstäder 
eller presentationsstånd). Distriktsidrottsförbunden 
är vana vid att välja sina partner omsorgsfullt, och 
valet har ofta innehållit avtal. För regionförvaltnings-
verket har det varit särskilt främmande att samarbeta 
med företag. 

Företag
Under programskedet utvidgades företagssamarbetet 
till att även omfatta idrottsredskapstillverkare och/el-
ler -importörer. Tanken med samarbetet var att göra 
skolornas utbud av idrottsredskap mångsidigare med 
nya typer av apparater och redskap. Dessutom hade 
samarbetet som mål att klassrummens möbler och 
redskap samt skolgårdarna skulle utvecklas till att 
uppmuntra till fysisk aktivitet. Beträffande dessa mål 
skedde det små framsteg under programskedet. Före-
tagens utbud av klassrumsmöblemang har förändrats 
jämfört med tidigare, men skolgårdskoncepten som 
företagen erbjuder är fortfarande praktiskt taget li-
kadana som under pilotskedet. Under programskedet 
innefattade samarbetet cirka tio företag.

Skolan i rörelse i läroplanerna för den 
grundläggande utbildningen 
Grunderna för läroplanen för den grundläggande ut-
bildningen publicerades 2014 och togs i bruk från och 
med 2016. Grunderna för läroplanen innehåller rikt-
linjer beträffande verksamhetskulturen: I en lärande 

84 % av skolornas personal upplever att 
Skolan i rörelse stöder verkställandet av den 
nya läroplanen.

På basis av läroplansgrunderna har utbildningsan-
ordnarna utarbetat läroplaner som togs i bruk den 1 
augusti 2016 för årskurs 1–6 och stegvis för de högre 
årskurserna.  

Skolan i rörelse-temana är väldigt synliga i kommuner-
nas (n=60) läroplaner för den grundläggande utbildningen. 
I endast fyra kommuner av sextio kunde man inte hitta 
dessa teman i läroplanerna med de kriterier som använ-
des. Resultaten baserar sig textanalys av sextio kommu-
ners läroplaner för den grundläggande utbildningen (Ha-
kamäki 2018b).

Oftast nämndes skolvägen och raster. I läroplanerna använ-
des ofta samma meningar och stycken:  

Också skolmåltider, rastaktiviteter, morgonsamlingar, fester, 
utfärder, studiebesök och lägerskolor samt i mån av möjlighet 
skolresor ska ordnas så att de stödjer de mål som ställts upp 
för elevernas lärande, mångsidiga utveckling och välbefinnan-
de. (i 25 läroplaner) 

Eleverna ska uppmuntras att ta sig till och från skolan på ett 
sätt som främjar hälsan och konditionen. (i 24 läroplaner)

Lek, spel, fysisk aktivitet, experiment och andra konkreta ar-
betssätt främjar glädjen i lärandet och stärker förutsättning-
arna för insikt och kreativt tänkande. (i 12 läroplaner)  

En stor del av textmassan är allmän. Delar 
har antingen lokaliserats eller skrivits på ba-
sis av lokala utgångspunkter. Det finns tre ty-
per av egna beskrivningarna som gäller Sko-
lan i rörelse: 

1 Man berättar att kommunen eller skolan 
deltar i Skolan i rörelse eller drar nytta av 

en del av programmets praxis, eller man hän-
visar till programmets stödmaterial. 

2 Man räknar upp och beskriver denna 
praxis: rastaktiviteter, långa raster, arbe-

te som inte är vid pulpeten, uteliv och utflyk-
ter, klubbar, faddrar och kamrathandledare. 

3 Man kopplar praxisen till principerna 
eller målen och specificerar dem: ”På-

verkan över det egna livet syns också i beto-
ningen av vardagsmotion”, ökning av hela 
skolgemenskapens fysiska aktivitet. 

organisation inser man att fysisk aktivitet har bety-
delse för lärandet och strävar till att frigöra sig från en 
stillasittande livsstil.  Läroplansgrunderna skapade 
förutsättningar för aktivare skoldagar och förändring-
ar i elevrollen. Skolan i rörelse-nätverket upplevde att 
Skolan i rörelse-verksamheten förverkligade målsätt-
ningarna i den nya läroplanen före den ens lanserats 
(Kuure 2017). 
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Skolan i rörelse i lärarutbildningen
Sedan 2014 har programmet Skolan i rörelse ord-
nat utbildningsdagar för klass- och ämneslärar-
studerandena som deltar i lärarutbildningen. Ut-
bildningarna inleddes under programskedet som 
ett försök på liten skala, och senare utvidgades det 
till att gälla majoriteten av lärarutbildningsanstal-
terna. Under 2017 genomfördes en pilotutbildning 
för ämneslärarstuderande. Målet var att Skolan i 
rörelse-innehållen i fortsättningen skulle ingå i 
universitetens egna studiehelheter. 

Under Skolan i rörelse-utbildningsdagen gick man 
genom praktiska metoder och exempel igenom 
idéer för att öka mängden fysisk aktivitet och mot-
arbeta passivitet. Det erbjöds forskningsdata om 
och praktiska erfarenheter av den fysiska aktivite-
tens möjligheter i att främja lärandet, trivseln och 
arbetsron. Dessutom funderade man tillsammans 
på utmaningar beträffande utvecklingen av en 
aktiv verksamhetskultur och de möjligheter som 
läroplanen erbjuder för att utveckla de pedagogis-
ka metoderna och för samarbete över läroämnes-
gränserna. 

Skolan i rörelse har genomfört 
utbildningar vid följande 
lärarutbildningsanstalter

 • Helsingfors universitet  
 • Jyväskylä universitet
 • Lapplands universitet
 • Tammerfors universitet
 • Uleåborgs universitet
 • Åbo universitet  
 • Åbo universitet, enheten i Raumo  
 • Åbo Akademi, Vasa
 • Östra Finlands universitet, Joensuu  
 • Östra Finlands universitet, Nyslott  

Forskning och uppföljning i 
programskedet 

Under programskedet utvidgades Skolan i rörelse- 
forskningen och -uppföljningen till många skolor och 
kommuner. I och med det större samplet blev bilden 
av elevernas fysiska aktivitet mer precis. I undersök-
ningen utreddes förändringar i deras fysiska aktivitet 
och verksamhetsförmåga då de flyttade från lågsta-
diet till högstadiet, och faktorer som påverkade dessa 
förändringar. 

I programskedets riksomfattande försöksprojekt (17 
kommuner) utvidgades Skolan i rörelse-verksam-
heten betydligt vad gäller både antalet skolor och 
antalet elever. I slutet av programskedet nådde Sko-
lan i rörelse-verksamheten 52–100 procent av elev-
erna inom den grundläggande utbildningen i för-
sökskommunerna. När man granskade villkoren för 
etableringen av de riksomfattande försöksprojekten 
upptäckte man att man i de framgångsrika kommun-
exemplen lyckats skapa en struktur som lämpade sig 
för den egna kommunen och stödde skolornas vardag, 
vilket gjorde det möjligt för verksamheten att utveck-
las. I kommunerna med mindre framgång saknades 
en gemensam vision och koordination och verksam-
heten förblev lösryckt. Möjligheter erbjöds av att Sko-
lan i rörelse kopplades till kommunens riktlinjer och 
läroplansprocesser samt att man antagit ett nätverks-
baserat arbetssätt. (Aira m.fl. 2015.)

Deltagarantal 
 • 2014: 2 utbildningar, 46 studerande
 • 2015: 3 utbildningar, 57 studerande
 • 2016: 10 utbildningar, 849 studerande
 • 2017: 8 utbildningar, 370 studerande
 • 2018: 9 utbildningar, 434 studerande
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Verktyget Bedömning av 
nuläget har effektiverat 
verksamheten i Uleåborgs 
högstadieskolor

I Uleåborg är konceptet Skolan i rörelse kopplat till sta-
dens strategiska mål att främja invånarnas välbefin-
nande. Verktyget Bedömning av nuläget används regel-
bundet.

– Vi tänkte att vi behöver mätare för att följa med hur 
Skolan i rörelse-verksamheten utvecklas. Verktyget Be-
dömning av nuläget lämpar sig utmärkt för detta, berät-
tar Uleåborgs Skolan i rörelse-koordinator Kati Grekula.

Varje år presenterar Grekula bedömningens resultat till 
rektorerna, som för informationen vidare till sina egna 
skolor. Bedömningens uppgifter förmedlas också till 
Uleåborgs beslutsfattare samt till stadens och under-
visningsväsendets ledning, så bedömningens resultat 
kan användas som stöd för beslutsfattandet på ett om-
fattande sätt. 

Bedömningen avslöjade 
högstadieskolornas utmaningar
I Uleåborg har det varit svårare att inleda och utveckla 
Skolan i rörelse-verksamheten i högstadieskolorna än i 
lågstadieskolorna. Detta beror på skolornas olika insti-
tutionella former. I högstadieskolorna kräver verksam-
heten mer samordning och utbildning för lärarna.

Under programskedet utvecklades skolornas 
registreringssystem, som togs i bruk på hös-
ten 2014, och 2015 utvecklades ett självbedöm-
ningsverktyg ”Skolan i rörelse: Bedömning av 
nuläget”. Bakom beslutet fanns en förståelse 
för att verksamheten inte längre kan ledas så konkret 
i direkt växelverkan som under pilotskedet när nät-
verket utvidgats till att omfatta hundratals skolor. Re-
gistreringen visar att skolan velat delta i att utveckla 
skoldagarna så att de blir aktivare och trivsammare, 
och att den tar del av det riksomfattande nätverkets 
verksamhet och programmets kommunikation. I en-
lighet med programmets främsta principer har skolor-
na i huvudsak gjort självbedömningen för att utveck-
la sin verksamhet. Bedömningen av nuläget hjälper 
skolorna att uppfatta vad Skolan i rörelse-verksam-
hetens nuläge är i skolan, och mot vilka delområden 
det lönar sig att rikta utvecklingsåtgärder. De natio-
nella resultaten för skolornas utvärdering av nuläget 
har samlats in och rapporterats regelbundet (Kämppi 
m.fl. 2016; 2017; 2018a; 2018b; 2018c; LIKES 2019).

Verktyget Bedömning av nuläget 
 • En elektronisk enkät som skolorna fyller i på Skolan i rörelse-webbplatsen och med 

hjälp av vilken de kan följa med hur deras motionsbaserade verksamhetskultur utveck-
las. 

 • Skolorna får en visuell och lättläst rapport med sina resultat. Resultaten har samlats i 
Virveli-databasen enligt principen för öppna data (liikkuvakoulu.fi/nulaget). 

 • Verktyget har utvecklats inom programmet Skolan i rörelse. Forskningscentralen LIKES 
ansvarar för bedömningsprocessens nationella samordning samt insamlingen, analy-
sen och rapporteringen av materialet.

– Uleåborgs högstadieskolors utmaningar har kommit fram tydligt i bedömningarna av nuläget. Vi har 
särskilt satsat på att utbilda högstadielärarna, berättar Grekula. 

– Högstadielärarna har upplevt att den gemensamma planeringstiden samt kamratstödet och idéerna 
från den egna läroämnesgruppen varit nyttiga. I framtiden är det möjligt att utvidga motsvarande utbild-
ningsverksamhet till gymnasiet, yrkesutbildningen och småbarnspedagogiken.

Skolornas personal diskuterar frågor som relaterar till fysisk aktivitet oftare än förr och utvecklar skolor-
nas motionsmöjligheter aktivt. Det syns också i bättre resultat i bedömningen.

– I skolornas årsplaner har man riktat mer resurser till Skolan i rörelse-verksamheten. Samtidigt har man 
lyckats förbättra organiseringen av verksamheten, och användningen av aktiva undervisningsmetoder 
under lektioner i olika ämnen har ökat.
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Spetsprojektskedet  
2015–2018 
Sipiläs regerings spetsprojekt  
”En timme motion per dag”

REGERINGENS

SPETSPROJEKT

Spetsprojektet 
2016–2018
289 kommuner

I statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram an-
tecknades att regeringens spetsprojekt Nya inlär-
ningsmiljöer och digitalt material till grundskolorna 
kommer att innehålla åtgärden: eleverna får röra på 
sig en timme per dag t.ex. genom att projektet Skolan 
i rörelse görs landsomfattande. 

Enligt besluten att tillsätta spetsprojektets berednings-
grupp och arbetssektioner (DNR UKM/45/040/2015) 
skulle projektet genomföras i ett utvidgat samarbete 
med flera olika instanser. Programmet koordineras 
av Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa 
LIKES och finansieras med Sipiläs regeringsprograms 
(2015) spetsprojektfinansiering, tipsmedel och andra 
källor.

100 %

76–99 %

51–75 %

26–50 %

1–25 %

0 %

Andelen Skolor i rörelse av 
kommunens alla skolor

Läsåren
2015-2016, 2016-2017

Sociala medier:

Mål i regeringsprogrammet:
Eleverna får röra på sig en timme per dag t.ex. genom att

projektet Skolan i rörelse görs landsomfattande.

Och 2017-2018

Medieuppföljning:

Sammanlagt:
85 247 besökare 2018

2016: 350 st.
2017: 981 st.
2018: 1 287 st.

www.liikkuvakoulu.fi
www.ilokasvaaliikkuen.fi
www.liikkuvaopiskelu.fi

(31.12.2018)

5 749 följare 2 794 följare 2 040 följare

2 139 skolor289 kommuner

riksomfattande seminarier

Grupp av kommunala samordnare:
42 medlemmar från 29 städer

22 medlemmar från 14 städer
Sektorledningens arbetsgrupp:

Flera regionala seminarier, evenemang i anslutning till Studier i rörelse och Glädje i rörelse

Skolan i rörelse-seminariet 2015 i Tavastehus: 350 deltagare
Skolan i rörelse-seminariet 2016 i Åbo: 475 deltagare
Skolan i rörelse-seminariet 2017 i Helsingfors: 724 deltagare
Gemensamt seminarium (med temat I rörelse hela livet) 
2018 i Jyväskylä: 1 300 deltagare 
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Till åtgärden riktades spetsprojektfinansiering 
från statens budgetmedel om 21 miljoner euro 
för 2016–2018. Denna finansiering riktades till 
kommunerna för att utveckla Skolan i rörel-
se-verksamheten. 

Spetsprojektets huvudsyssla, som var att göra 
programmet Skolan i rörelse landsomfattan-
de, konstaterades ha slutförts i juni 2016 (stats-
rådet). Andra stadiets försök som beskrevs i 
spetsprojektet inleddes 2016. I mars 2017 med-
delade undervisnings- och kulturminister 
Sanni Grahn-Laasonen att programmet Glädje 
i rörelse, som genomfördes av Valo rf/Finlands 
Olympiska kommitté inom småbarnspedago-
giken, skulle bli en del av Skolan i rörelse.  

Som regeringens spetsprojekt har programmet 
Skolan i rörelse varit ovanligt framgångsrikt 
och effektivt, vilket delvis beror på att projek-
tet före det blev ett spetsprojekt hade haft ett 
lyckat pilot- och programskede. Därför kun-
de verksamheten som spetsprojekt inledas 
snabbt jämfört med de projekt som börjar från 
noll och vars första år går åt till att starta pro-
jektet. (Kuure 2018.)

Spetsprojektstatusens betydelse
En betydande grund för kommunernas och 
skolornas verksamhet
Kommunernas Skolan i rörelse-koordinatorer ansåg 
att statusen som regeringens spetsprojekt är en vik-
tig grund för Skolan i rörelse-verksamheten. Koordi-
natorerna ansåg att denna status gav trovärdighet 
och politiskt stöd för att föra ärenden vidare inom 
kommunorganisationen, och samtidigt innehöll den 
budskapet att man håller på att arbeta med rätt sa-
ker. Detta underlättade och stärkte det sektorsövergri-
pande samarbetet mellan olika förvaltningsnämnder. 
(Kuure 2017.) 

Betydelsen anses inte vara lika stor inom 
centralförvaltningen
På centralförvaltningsnivå (Kuure 2018) ansågs regerin- 
gens spetsprojekts betydelse för fältet inte vara sär-
skilt stor. 

Ökad aktivitet ur regionförvaltningens 
perspektiv
Enligt regionförvaltningens tjänstemän gav spetspro-
jektet programmet ett nytt lyft och ökade allmänhe-

Om vi ska vara ärliga så vet jag inte om någon 
annan än statens tjänstemän vet att Skolan i rö-
relse är regeringens spetsprojekt.

– intervju med centralförvaltningen ’’

Spetsprojektet medför också mer trovärdighet på 
fältet: det är lättare att föra ärenden vidare och man 
behöver inte förklara sin egen existens så mycket.

– kommunens Skolan i rörelse-koordinator, intervju ’’
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tens kännedom om betydelsen som fysisk aktivitet 
har för barn och unga. Under spetsprojektskedet ut-
vidgades understödskriterierna och möjliggjorde ny 
slags verksamhet i regionerna.

Statusen som spetsprojekt gjorde programmet mer 
välkänt och ökade kommunernas iver att ansöka om 
statsunderstöd för att utveckla verksamheten trots att 
självfinansieringen som krävdes var 50 procent. Till-
läggsresursen har varit synlig i media (se s. 79), vilket 
ökat intresset för att ansöka om understöd. 

I regionerna ledde den politiska viljeyttringen till ett 
ökat intresse för barn- och ungdomsmotion och en ut-
vidgning i den fysiska aktivitetens relevans för sam-
hället. Ur förvaltningsperspektiv gav statusen som 
spetsprojekt regionförvaltningens idrottsväsens tjäns-
temän nya samarbets- och verksamhetsmöjligheter 
med regionförvaltningsverkens övriga avdelningar 
samt med kommunernas bildnings- och idrottsväsen.

Motionens ökade betydelse
I intervjuerna med intressentgrupper (Kuure 2018) lyf-
tes Skolan i rörelse-programmets positiva varumär-
ke fram. Sakinnehållet, d.v.s. barns och ungdomars 
välbefinnande och lärande, upplevdes vara viktigt ur 
samhällsperspektiv. Statusen som spetsprojekt an-
sågs ha gjort sitt för att man inte endast sett fysisk 
aktivitet som tävlingsidrott och klubbverksamhet, 
utan i större utsträckning som en funktionell del av 
elevernas välbefinnande och skolans vardag.

Spetsprojektets nätverk 
Förvaltningens nätverk inom spetsprojektet
År 2015 tillsatte UKM en sektorsövergripande bered-
ningsgrupp för spetsprojektet (DNR UKM/45/040/2015). 
Beredningsgruppen gjorde ett förslag om åtgärderna 
och styrningsstrukturen för att utvidga programmet 
Skolan i rörelse till alla skolor under 2016–2018. 

Det föreslogs en styrningsstruktur med tre nivåer: 
styrgruppen, ledningsgruppen och arbetssektionerna. 
Man avskaffade programskedets större delegation.

På grund av spetsprojektstatusen innehöll styrgrup-
pen beslutföra representanter som vid behov kunde 
lösa administrativa problem som relaterade till sam-
arbetet mellan sektorerna. 

Som ledningsgruppens uppgifter fastställdes bland 
annat verkställande av spetsprojektet och uppföljning 
av hur väl målen uppnåddes. 

En av ledningsgruppens uppgifter var att utnämna 
arbetssektioner enligt eget omdöme. Arbetssektioner-
na hade som uppgift att bereda åtgärdsförslag beträf-
fande problem och utmaningar som upptäckts under 
genomförandet av Skolan i rörelse. Ledningsgruppen 
ansvarade för ledningen av arbetssektionerna. (Pro-
tokoll från Skolan i rörelse-programmets lednings-
grupps möte 3.11.2016.) 

Åtta arbetssektioner samlades regelbundet under 
spetsprojektets beredningsskede kring innehållsmäs-
siga teman. Motiveringen till valet av temana var att 
dessa teman har en betydande inverkan på genom-
förandet av spetsprojektåtgärdens mål, och det behövs 
nya eller effektivare åtgärder inom dem. 

• Jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet 

• Utveckling av lärmiljöer

• Främjande av motion på skolvägen och samhälls-
planering

• Kompetens och lärande

• Försök i andra stadiets läroanstalter

• Etablering av åtgärderna i kommunerna

• Motionsstudie för barn som stöder genomförandet 

• Inflytande över föräldrar

Arbetssektionernas verksamhetsperiod var 3–4 må-
nader, till slutet av mars 2017, med undantag av tre 
permanenta arbetssektioner: försök i andra stadiet, 
etablering av åtgärderna i kommunerna, samt mo-
tionsstudie för barn som stöder genomförandet. På 
hösten 2017 grundade ledningsgruppen dessutom en 
arbetssektion för småbarnspedagogikens Glädje i rö-
relse-program, vars uppgift var att bereda ett förslag 
för verkställandet av en åtgärd inom småbarnspeda-
gogiken under följande regeringsperiod. En represen-
tant för programmet Skolan i rörelse fungerade som 
sekreterare för varje arbetssektion och som ordföran-
de i två arbetssektioner.

I och med arbetssektionerna utvidgades förvaltning-
ens nätverk. Samtidigt fick de en tätare kärna.
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FIGUR 4 De administrativa nätverken med arbetssektioner i Skolan i rörelse-programmets spetsprojektskede 2016–2018. På bilden 
syns också arbetssektionerna, varav majoriteten endast var aktiv under några månader. Figuren saknar småbarnspedagogikens 
Glädje i rörelse-arbetssektion som grundades senare, på hösten 2017.
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Spetsprojektskedets partnernätverk

Samarbetsnätverket har utvidgats systematisk under 
spetsprojektåren. Inom spetsprojektet har man strä-
vat efter att stärka de lokala aktörernas nätverk och 
stödtjänster samt att sprida Skolan i rörelse-program-
mets goda praxis till hela Finland på ett omfattande 
sätt. När Skolan i rörelse utvidgas har man i främ-
jandet av åtgärderna tagit allt mer stöd av partnernas 
verksamhet och nätverkssamarbete. 

Den tydligaste skillnaden beträffande partnernätver-
ken när man jämför pilotskedet med spetsprojekt är 
ökningen i antalet nätverksaktörer. Till exempel har 
fler organisationsaktörer gått med, och forsknings-
verksamheten har blivit mer internationell.

Skolan i rörelse-kansliets roll som nätverkskoordina-
tor har vuxit under spetsprojektskedet. Kansliet koor-
dinerar flera delnätverk. Dessutom ordnar kansliet 
möjligheter till inbördes nätverkande till exempel som 
nationella seminarier och förvaltningens samarbets-
möten. Enligt intervjuerna med intressentgrupperna 
har samarbetsmötena hjälpt med att förenhetliga oli-
ka aktörers verksamhet.

Kommunerna som fått spetsprojektunderstöd 
och de registrerade Skolorna i rörelse
Spetsprojektet har medfört ett betydande statsunder-
stöd från statens budgetmedel för att utveckla Skolan 
i rörelse-verksamheten. Något som varit nytt för kom-

munerna var kravet på en betydande självfinansie-
ring (50 procent), med syfte att skapa förutsättningar 
för att göra verksamheten permanent efter projektpe-
riodens slut. Detta har ökat mängden resurser som är 
tillgängliga för skolorna. Målet har varit att så många 
kommuner som möjligt ska kunna utveckla Skolan 
i rörelse-verksamheten med hjälp av spetsprojekt- 
understödet. Under det första året ansökte två tredje-
delar av kommunerna understöd. 

I spetsprojektskedet kunde också vilken skola som 
helst registrera sig som en Skola i rörelse oberoende av 
om kommunen ansökt om eller beviljats spetsprojekt- 
understöd. Under spetsprojektet ökade registreringens 
omfattning, d.v.s. antalet skolor som är medlemmar i 
nätverket, från 785 skolor till 2 139 skolor, och antalet 
kommuner från 171 till 289.

Skolan i rörelse-kommunkoordinatorernas och 
sektorledningens nätverk
Skolan i rörelse-kommunkoordinatorernas och sek-
torledningens nätverk, som grundades mot slutet av 
programskedet, etablerades som arbetssektioner un-
der spetsprojektskedet (arbetssektionen Etablering av 
åtgärderna i kommunerna), och som ordförande för 
sektionen valdes Skolan i rörelse-programmets pro-
gramdirektör.

Koordinatorernas arbete sammanlänkar program-
mets riksomfattande verksamhet med utveckling-
en och genomförandet på lokal nivå. I programmet 

Skolan i rörelse har kommunkoordinatorerna haft 
en mycket viktig roll i att främja verksamheten på 
kommunnivå (se även Kuure 2017). I kommunerna 
och skolorna har man funnit fungerande modeller för 
att genomföra Skolan i rörelse-verksamheten, vilket 
skapar förutsättningar för att etablera verksamheten. 
Att sektorledningen förbinder sig till Skolan i rörel-
se-verksamheten samt koordinering av den stadsspe-
cifika verksamheten är förutsättningar för att verk-
samheten ska etableras. 

Samarbetsprojekt
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 
statsunderstöd för olika aktörers projekt för ökad fysisk 
aktivitet som riktas till skol- och studiedagar. UKM:s 
ansvarsområdet för idrott har i sina beslut beträffan-
de projekt som riktar sig till skol- och studiedagen fö-
reslagit ett samarbete med programmet Skolan i rö-
relse och sammanlänkande med samarbetsnätverket. 
Målet har varit att undvika överlappande åtgärder och 
att öka samarbete på både nationell och lokal nivå. 

År 2016 började Skolan i rörelse koordinera nationella 
projekt som relaterar till skol- och studiedagen på ett 

systematiskt sätt. Projekten har samlats till riksom-
fattande tillställningar två gånger i året, och Skolan i 
rörelse har ansvarat för projektmötenas arrangemang 
och kostnader. Syftet med projektnätverkets tillställ-
ningar är att främja aktörernas samarbete och åtgär-
der.

UKM har bett projekten att utnämna en styrgrupp och 
att bjuda in en representant för Skolan i rörelse till 
styrgruppen. Styrgruppsarbetet har stödd projektens 
verksamhet i att uppnå sina mål, främja den inne-
hållsmässiga verksamheten och dra nytta av sam- 
arbetsnätverket. Projektens åtgärder har spritts ge-
nom Skolan i rörelse-programmets kommunikations-
kanaler och evenemang, till exempel nationella och 
regionala seminarier. På samma sätt har Skolan i rö-
relse också samarbetat med andra finansiärers pro-
jekt. Ekonomiskt sätt har projekten varit självständiga 
och de har beviljats ett separat understöd för sin verk-
samhet.

Företag
Under spetsprojektskedet har företagssamarbetet ut-
vidgats betydligt. Företagens intresse har uttryckts 
genom att de tagit kontakt och bett om möten på 
programmets kansli. Programmet har lagt till de in-
tresserade företagen på sina kontaktuppgiftslistor, 
erbjudit företagens kontaktuppgifter till det regionala 
nätverket som kan dra nytta av dem, och bjudit in fö-
retagen till de nationella seminarierna för att presen-
tera sin verksamhet.

Med i projektnätverket
 • 27 projekt 2016
 • 30 projekt 2017
 • 26 projekt 2018
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Under spetsprojektskedet blev det omöjligt med tanke 
på arbetstidshanteringen att handleda företagen ett i 
taget. På våren 2016 ordnades det ett gemensamt möte 
för företagen där man presenterade programmets 
mål och möjligheter där skolorna kunde ha nytta av 
företagens tjänster. 28 personer deltog i evenemanget. 

Efter evenemanget på våren 2016 har de nationella och 
regionala Skolan i rörelse-seminarierna också fun- 
gerat som forum för företagssamarbetet. Presentatio-
ner som erbjuds av företag har i huvudsak ägt rum 
under evenemangstorg, men under seminarierna har 
det också kunnat användas praktiska exempel på fall 
där man tillämpat en viss tjänst. Till exempel på se-
minariet våren 2019 deltog 40 företag som presente-
rade sina tjänster. Företagen har beskrivit (Hakamäki 
2018a) deltagandet i seminarierna som ett sätt att lära 
sig att paketera sina existerande produkter och att 
anpassa dem till skolornas läroplaner, ny pedagogisk 
praxis och finansieringsvillkoren. När företagen sett 
vart Skolorna i rörelse är på väg har de kunnat hjäl-
pa och betjäna dem. Flera städer har också förhandlat 
om utvecklingen av företagens tjänster så att de bätt-
re motsvarar stadens specifika behov. Dessutom har 
företagen gratis haft tillgång till sidan Ideat (ideér) på 
Skolan i rörelse-webbplatsen, där de kan presentera 
sina produkter och tjänster.

Att skolorna förändras betyder att möblerna de an-
vänder nu inte längre är lämpliga. Att ersätta möbler-
na kräver ett nytt behov och ny efterfrågan. Att Skolan 

i rörelse utvidgas till andra stadiet utgör en ny möjlig-
het. (Hakamäki 2018a.) Företagens växande serviceut-
bud betyder ett mångsidigare utbud för skolorna och 
en ökad omsättning för företagen. 

Spetsprojektmomentets Skolan i rörelse-understöd för grundskolor 2016–2018

2016 2017 2018 Totalt

Ansökningar från grundskolor 
totalt (st.) 225 230 243 698

Understödsansökningarnas samman-
räknade totalkostnader (i euro) 13 429 931 13 102 464 14 044 038 40 576 433

Beviljade understöd (i euro) 4 711 900 5 515 050 6 139 830 16 366 780

Kommunernas självfinansiering enligt 
överenskommelse minst (i euro) 4 700 000 5 500 000 6 100 000 16 300 000

Spetsprojektmomentets Studier i rörelse-understöd 2017–2018

2017 2018 Totalt

Understöd till projekten totalt (i euro) 2 062 300 2 379 618 4 441 918

Projektens självfinansiering minst (i euro) 412 000 475 000 887 000

Total finansiering från spetsprojektmomentet 2016–2018:
16 366 780 euro till den grundläggande utbildningen + 4 441 918 euro till andra stadiet = 20 808 698 euro

Ekonomi
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Studier i rörelse
Som en del av spetsprojektet utvid-
gades programmet Skolan i rörelse 
till andra stadiets program Studier 
i rörelse (Liikkuva opiskelu).

Programmet Studier i rörelse har som mål att öka 
studerandenas fysiska aktivitet och studieförmåga 
genom att utveckla läroanstaltens aktiva verksam-
hetskultur. Med en verksamhetskultur som stöder 
läroanstaltens aktivitet avses personalens och stu-
derandenas attityder, verksamhet och kompetens 
samt läroanstaltens förhållanden, strukturer, verk-
samhetssätt och ledarskap.

År 2017 inleddes tvååriga försöksprojekt, och totalt be-
viljades cirka 4,6 miljoner euro i understöd. För dessa 
understöd som beviljades av regionförvaltningsver-
ken var självfinansieringsandelen för utbildningsan-
ordnarna 20 procent. Det inleddes 50 försöksprojekt. 
I projekten deltog 124 läroanstalter och 95 000 stu-
derande. Till programmet Studier i rörelse anvisades 
2,8 miljoner euro från statens budgetmedel för 2019 
som kunde ansökas av utbildningsanordnare.

FIGUR 5 Läroanstalter som registrerats sig i programmet Studier i rörelse 
2017–2018 (Skolan i rörelse-registret 2019).
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Glädje i rörelse
På sommaren 2017 blev småbarnspedagogikens pro-
gram Glädje i rörelse, som genomfördes av Finlands 
Olympiska kommitté (f.d. Valo rf), en del av program-
met Skolan i rörelse. I och med detta lades en Glädje i 
rörelse-arbetssektion till spetsprojektet Skolan i rörelse.

Småbarnspedagogiken i rörelse togs upp i den Idrottspolitiska 
redogörelsen (2018) som överlämnades till riksdagen på hösten 
2018. Den 21 december 2018 anvisade riksdagen en miljon euro 
av statens budgetmedel till kommunerna för att utveckla Små-
barnspedagogiken i rörelse-verksamheten. 

Programmet har som mål att göra det möjligt för alla barn un-
der skolåldern att uppleva glädjen i rörelse och få en tillräcklig 
mängd fysisk aktivitet varje dag.

Programmet Glädje i rörelse erbjuder småbarnspedagoger red-
skap för att öka mängden motion barnen får och utveckla det 
egna arbetet på basis av grunderna för planen för småbarns- 
pedagogik (2017) och rekommendationerna för fysisk aktivitet 
under de första åren (2016). 

Som en del av UKM:s lokala utvecklingsprojekt för att främja 
en motionsinriktad livsstil har kommunerna haft möjlighet att 
ansöka om statsunderstöd för motionsinriktade projekt för barn 
under skolåldern. År 2018 beviljades totalt 1 345 430 euro i under-
stöd för projekt som ritade sig till barn under skolåldern (65 st.). 
För dessa understöd som beviljades av regionförvaltningsverken 
var självfinansieringsandelen för kommunerna 50 procent. FIGUR 6 Enheter inom småbarnspedagogiken och kommuner som registrerat sig till 

programmet Glädje i rörelse (Skolan i rörelse-registret 2019).

Enheter inom småbarnspedagogiken som registrerat sig till programmet Glädje i rörelse

Kommuner som registrerat sig till programmet Glädje i rörelse
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Forskning och uppföljning i spetsprojektskedet
Under spetsprojektskedet 2017 samlades resulta-
ten från Skolan i rörelse-programmets bedöm-
ning av nuläget i den visuella databasen Virveli  
(liikkuvakoulu.fi/nulaget). Före slutet av 2018 hade 1 
760 skolor gjort bedömningen av nuläget som självbe-
dömning. I databasen som är öppen för alla kan man 
granska resultaten till exempel på basis av kommun-, 
landskaps- eller riksnivå eller enligt typ av skola. Från 
databasen kan man också ladda ner färdiga infografer 
som till exempel kan inkluderas i kommunens väl-
färdsberättelse. Resultaten från Skolan i rörelse-pro-
grammets bedömning av nuläget har rapporterats 
både på finska (Kämppi m.fl. 2017; 2018a; 2018b) och 
vid nationella och internationella kongresser (Kämppi 
m.fl. 2016; 2017; 2018c).

Under spetsprojektskedet ansågs det vara vettigt att 
inkludera uppföljningen av den fysiska aktiviteten 
bland elever i uppföljningssystemen av barns och 
ungas motion på befolkningsnivå. Den riksomfattan-
de undersökningen av barns och ungdomars motions- 
och idrottsvanor (LIITU) inleddes 2014. År 2016 och 2018 
inkluderades det frågor om Skolan i rörelse-program-
mets centrala teman i LIITU-undersökningen. LII-
TU-undersökningen (LIITU 2019) kommer att ge infor-
mation på riksomfattande nivå om förändringarna i 
elevernas fysiska aktivitet 2016–2018. LIITU-undersök-
ningen koordineras av Jyväskylä universitet. 

I oktober 2018 publicerades en databas om barn- och ung-
domsmotion (liikuntaindikaattorit.fi) där man samlat de 
viktigaste indikatorerna från olika datakällor på nationell 
nivå (Skolhälsoenkäten, TEAviisari, LIITU-undersökningen, 
Skolan i rörelse-registret och Bedömningen av nuläget). 
Detta arbete var ett resultat av verksamheten som utfördes 
av arbetssektionen för Skolan i rörelse-forskning 2017–2018. 

En doktorsavhandling om Skolan i rörelse-verksamheten, 
fysisk aktivitet och de sociala förhållandena eleverna emel-
lan publicerades 2017 (Haapala 2017).  

En internationell undersökning om motionens betydelse 
för lärandet som publicerades under spetsprojektskedet 
innehöll gott om ny information. LIKES forskare samman-
ställde denna information och publicerade sin forsknings-
översikt ”Motion under skoldagen och inlärningv” i Utbild-
ningsstyrelsens publikationsserie 2018 (Kantomaa m.fl. 
2018). Även LIKES forskningsprojekt som relaterar till mo-
tion och lärande – AFIS (Active, Fit and Smart) och Liikku-
vaa matikkaa (Matematik i rörelse) – har medverkat till 
att forskningsdata om ämnet har samlats in och spridits. 
Dessa projekt har finansierats av Finlands Akademi och 
UKM (idrottsvetenskaplig forskning).

Under spetsprojektperioden har uppföljningen och forsk-
ningen utvidgats till försöksprojekt vid andra stadiet och 
småbarnspedagogiken. Resultaten har presenterats vid 
seminarier och utnyttjats i utvecklingen av åtgärder som 
främjar studerandes och små barns välbefinnande. (Kämp-
pi m.fl. 2018d; Siekkinen m.fl. 2018a; 2018b.)
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Hur fortskrider programmet Skolan i 
rörelse från ett regeringsprogram till 

motion bland grundskolelever 

Spetsprojektet Skolan i rörelse eftersträvar en föränd-
ring i skolornas vardag och en ökning i den fysiska 
aktiviteten bland studerande. I det här kapitlet gran-
skas spetsprojektets måls framskridande ända till 
skolnivå ur ett systemiskt perspektiv med början i 
regeringsprogrammet och centralförvaltningen, och 
vidare från regionalförvaltningsnivå till kommuner-
na och skolorna. Varje del har sin egen roll, sina egna 
verksamhetsprinciper och sina lagbundenheter i sys-
temet. De olika delarna fungerar inte automatiskt på 
ett sätt som bidrar till att uppnå målet. Regeringens 
spetsprojekts mål förverkligas alltså inte av sig själva 
på de olika aktörsnivåerna. Genom intervjuer med de 
olika nivåerna (Kuure 2018; 2017) har man försökt ska-
pa en bild av varje dels betydelse i systemet, och också 
vilka delar som gör det svårare att uppnå målet.

Programmet Skolan i rörelse koordineras av forsk-
ningscentret LIKES. Skolan i rörelse-kansliet ligger i 
Utbildningsstyrelsen. Dessa instanser gör inga förslag 
eller beslut som berör spetsprojektets understöd, och 
de har ingen styrningsrätt över aktörerna som be-
skrivs i detta kapitel. Skolan i rörelse har ändå som 
roll att försöka främja systemets funktion, beakta 
varje aktörs verksamhetslogik och grundläggande 
uppgifter, samt anpassa främjandet av Skolan i rörel-
se-målen till dessa.

Regeringsprogrammet
I Sipiläs regeringsprogram (Lösningar för Finland 
2015) grundades spetsprojekt som finansierades med 
statens budgetmedel. Skolan i rörelse inkluderades i 
spetsprojekten för kompetens och utbildning. De nu-
varande spetsprojekten är delvis sektorsövergripande, 
delvis specifika för ett visst förvaltningsområde. Spets-
projektet Skolan i rörelse är ett typiskt sektorsöver-
gripande projekt. Ur administrativt perspektiv ligger 
det inom undervisnings- och kulturministeriet. Un-
der spetsprojektet har de ansvariga ministrarna varit 
undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laa-
sonen (Samlingspartiet) samt Europa-, kultur- och 
idrottsminister Sampo Terho (Blå Framtid).

Målen som fastställdes för programmet Skolan i rö-
relse i regeringsprogrammet var att fortsätta att spri-
da programmet till grundskolor i hela landet och att 
öka mängden motion. Totalt reserverades 21 miljoner 
euro i budgetmedel för programmet för en treårsperi-
od, och denna finansiering styrdes till kommunerna 
som utbildningsanordnare inom den grundläggande 
utbildningen.

Enligt intervjuerna med centralförvaltningen (Kuure 
2018) har spetsprojektet Skolan i rörelse inte orsakat 
några politiska strider om revir. Ökningen i motion 
bland barn och unga har upplevts vara ett samhälle-
ligt problem som bör lösas tillsammans. Det gemen-
samma målet har underlättat det sektorsövergripande 
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samarbetet och utvecklingen av nätverksba-
serad verksamhet (som överskrider organisa-
tionsgränser). 

Centralförvaltningen 
Centralförvaltningens styrmetoder för Skolan 
i rörelse är informations- och resursstyrning, 
varav den senare är på idrottssidan som stat-
ligt understöd. Huvudaktörerna inom statens 
centralförvaltning är undervisnings- och kul-
turministeriets ungdoms- och idrottspolitiska 
avdelning (ansvarsområdet för idrott) och Ut-
bildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen deltar 
inte i att dela ut spetsprojektunderstöden, men 
inom centralförvaltningen ansvarar den för 
skolornas kärnprocesser.

Skolan i rörelse ingår i spetsprojektet för  
UKM:s förvaltningsområde. I ministeriets in-
terna organisation deltar alla avdelningar i 
spetsprojektet Skolan i rörelse med undantag 
av avdelningen för högskole- och forsknings-
politik. I samarbetet mellan UKM:s olika av-
delningar verkar det enligt intervjuerna med 
centralförvaltningen (Kuure 2018) ännu finnas 
outnyttjade möjligheter, liksom även i samar-
betet mellan olika ministerier.

Utvärderingen av spetsprojektet Skolan i rörel-
se ingår i statens idrottsråds lagstadgade upp-
gifter. 

Regionalförvaltningen 
Den regionala aktören inom undervisnings- och 
kulturministeriets ansvarsområde för idrott är 
regionförvaltningsverkens idrottsväsen. Under pi-
lotskedet låg de regionala idrottsväsendena ännu 
inom NTM-centralerna. Pilot- och programskedets 
riksomfattande projekt finansierades direkt från 
ministeriet. Spetsprojektunderstöden styrdes till 
kommunerna genom regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverken (RVF) behandlar Skolan 
i rörelse-projektansökningarna från kommuner 
inom sitt område och besluter vilka projekt som 
beviljas statsunderstöd. Beslutskriterierna och mo-
tiveringarna till dem fastställer projektens inne-
hållsmässiga verksamhet på ett vägledande sätt. 
De viktigaste styrmetoderna är resurs- och infor-
mationsstyrning. 

Regionförvaltningsverken är mycket olika vad gäl-
ler regionens befolkningsantal, näringsstruktur, ål-
dersstruktur, antal landskap och verksamhetskul-
tur. Antalet kommuner, skolor och elever varierar 
mycket i olika regioner (se figur 7; se också Kokko-
nen & Pyykkönen 2018). Idrottsväsendets RFV-tjäns-
teman kan beroende på område ha ett tjugotal eller 
långt över hundra Skolan i rörelse-ansökningar att 
bedöma. På grund av de stora regionala skillnader-
na är det svårt att bedöma projektansökningarna 
objektivt på basis av samma kriterier. FIGUR 7 Andelen av skolor inom den grundläggande undervisningen, skolor som 

registrerats som Skolor i rörelse och skolor som fyllt i bedömningen av nuläget på 
olika regionförvaltningsverkens områden (Skolan i rörelse-registret 2019).

Registrerade skolor Skolor som fyllt i bedöm-
ningen av nuläget

9 % 0 %Statens ämbets-
verk på Åland 23 skolor

91 % 77 %RFV i Södra Finland 818 skolor

89 % 79 %RFV i Östra Finland 263 skolor

86 % 66 %
RFV i Västra och 
Inre Finland

604 skolor

84 % 43 %RFV i Lappland 101 skolor

97 % 82 %RFV i Sydvästra 
Finland

326 skolor

95 % 84 %RFV i Norra Finland 249 skolor



62 63

Regionförvaltningsverken har haft en viktig roll i 
skolornas och kommunernas informationsstyrning 
och i att stöda bildningen av regionala nätverk. Till-
sammans med distriktsidrottsförbunden har re-
gionförvaltningsverken ordnat regionala Skolan i 
rörelse-seminarier. De regionala seminarierna har 
framför allt varit ett tillfälle att lära sig av varandra. 
Under seminarierna har man också delat informa-
tion om understödsansökningar, partnertjänster, 
Skolan i rörelse-forskningsresultat och program-
mets genomförande. Därför har seminarierna varit 
ett viktigt redskap för informationsstyrningen.

Regionförvaltningens praxis vid utdelningen av understöd
I Skolan i rörelses spetsprojektskede 2017 intervjuades alla RFV-tjänstemän som 
skötte Skolan i rörelse-ärenden. På basis av intervjuerna analyserades problempunk-
terna inom förvaltningen som beskrevs av RFV-tjänstemännen, varav de regionala 
skillnaderna i tolkningen av kriterierna och beviljandet av understöden var de största 
(Laine 2017.)

Regionerna hade redan tidigare tolkat anvisningarna beträffande motiveringarna för 
beviljande av understöd som man kommit överens om med UKM på olika sätt. Detta 
har diskuterats med regionförvaltningsverken och UKM under flera år, men situationen 
har fortsatt som förut: varje region har gjort på sitt eget sätt vad gäller både tolkningen 
av kriterierna och tillämpningen av anvisningarna och motiveringarna. Tjänstemännen 
verkar tycka att de grundläggande problemen är ingrodda vanor, olika attityder samt 
regionernas grundläggande skillnader. På basis av dessa problem kan det vara svårt 
att hitta helt konsekventa och enhetliga riktlinjer för verksamheten. 

Som förbättringsförslag föreslog regionförvaltningsverken i intervjuerna att UKM:s 
ansvarsområde för idrott skulle styra spetsprojektet mer, samt ett intensivare inbör-
des samarbete mellan regionförvaltningsmyndigheterna. Det önskades att koordina-
tionen och åtgärdernas enhetlighet skulle förbättras med tydligare anvisningar, kon-
kreta tolkningssätt och handledning. Man önskade att samarbetet också skulle sträcka 
sig till uppföljningen av beslut och projekt i större utsträckning än förr. Ett hinder för 
stärkandet av det inbördes samarbetet var att ”vi pratar nog, men alla gör som förut”.

Enligt RFV-tjänstemännen har det i spetsprojektskedet blivit allt tydligare att de olika 
regionerna har olika praxis för utdelningen av understödsbeloppen. Ministeriets an-
visningar, koordination och ledarskap ansågs vara bristfälliga när man började dela ut 
spetsprojektets understöd. Man tvingades ofta att fundera på tolkningen av kriterierna 
för beviljande av understöd ur ett praktiskt perspektiv. Till exempel väcktes många frå-
gor om gränsen för anskaffningspris på 20 000 euro som fastställts för ”fast idrottsut-
rustning” i understödskriterierna. Vad utgör inte fast byggnad av idrottsanläggningar? 
Vad skiljer Skolan i rörelse-understödet från den separata formen av understöd för 
byggnad av idrottsanläggningar? 

Regionala Skolan i rörelse-seminarier 

2010

2011

2012

2013 

2014 

2015 

2016 

2017

2018

194

921

568

519

803

1012

1555

1440

1255

Antal deltagare totalt
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Kommunerna

I programmet Skolan i rörelse hade kommunerna framför allt i uppgift att koordinera 
och stöda Skolan i rörelse-verksamheten. Ur Skolan i rörelse-programmets perspektiv 
har kommunerna, tillsammans med skolorna, den allra viktigaste rollen. Skolorna ver-
kar i olika kommunmiljöer, vilket har en betydande inverkan på skolornas Skolan i rö-
relse-verksamhet.

Inom spetsprojektet ansökte kommunerna om statsunderstöd för Skolan i rörelse-verk-
samhet från sitt regionförvaltningsverk. För att beviljas statsunderstöd förutsätts det att 
kommunerna betalar en egenfinansieringsandel för Skolan i rörelse-verksamheten, så i 
praktiken har hälften av finansieringen för Skolan i rörelse-verksamheten kommit från 
kommunerna. Inriktningen och användningen av självfinansieringen har lösts på olika 
sätt i olika kommuner. 

I uppföljningen av programskedet granskades kommunernas strukturer som stödde Sko-
lan i rörelse-verksamheten. I de lyckade exemplen hade det skapats en struktur i kom-
munen som gjorde det möjligt för nya skolor att gå med i verksamheten samt för Skolan 
i rörelse-verksamheten att utvecklas och utvidgas. (Aira & Laine 2015.) I kommunerna 
har man i program- och spetsprojektskedena skapat olika strukturer och lösningar som 
lämpar sig för olika kommuners behov och som är gemensamma för olika sektorer, vars 
syfte varit att stöda skolorna. Vanligtvis har Skolan i rörelse-strukturer skapats i synner-
het inom undervisnings- och bildningsväsendet och idrottsväsendet (Kuure 2017). 

Det är redan ganska vanligt att Skolan i rörelse-verksamheten syns i kommunstrategier-
na. 68 procent av skolorna som besvarade bedömningen av nuläget bedömer att Skolan i 
rörelse-verksamheten antecknats i kommunstrategin, kommunens välfärdsstrategi el-
ler något annat motsvarande dokument (LIKES 2019).

Skolan i rörelse koordinerar kommunkoordinatorernas och sektorchefernas nätverk. 
Kommunkoordinatorernas nätverk arbetar både med att möjliggöra ömsesidigt stöd 
mellan kommuner i Skolan i rörelse-arbetet och som en länk till programmets lokalnivå.

Samarbete mellan kommunala sektorer
Styrkan hos de lyckade kommunexemplen har varit samarbete mellan olika kommuna-
la sektorer som överskrider de traditionella förvaltningsgränserna. Det viktigaste är att 
få olika sektorer att hitta sitt eget perspektiv inom processen, och att kommunen har 
en gemensam koordination som förenar de olika perspektiven i linje med de gemen-
samma målen. (Aira & Laine 2015.) 

Problempunkter som upptäcktes inom kommunernas verksamhet under programske-
det var att förvaltningsområdena i vissa fall hade ett mycket starkt silotänkande, vilket 
ledde till en brist på samarbete (Aira & Laine 2015). Även i spetsprojektskedet angav 
fortfarande 42 procent av skolorna som deltog i bedömningen av nuläget (LIKES 2018) 
att de inte samarbetar med kommunens olika förvaltningar eller samarbetar mycket 
lite. Det är möjligt att samarbetet med förvaltningsnämnderna organiserats så i kom-
munen att skolan inte upplever att man samarbetar direkt med nämnderna. Samar-
betet mellan kommunens olika förvaltningar är i varje fall fortfarande minst en delvis 
outnyttjad resurs i många kommuner.

Kvaliteten på samarbetet mellan kommunens förvaltningar har enligt regionför- 
valtningsverkens bedömning också varit synlig i understödsansökningarna. Det finns 
flera bra exempel på samarbetets utveckling inom Skolan i rörelse-verksamheten. Dä-
remot har Skolan i rörelse-verksamheten i de svagare utvecklingsmodellerna varit be-
roende av en eller några få ansvarspersoner. Då har personen som skrivit understöds-
ansökan inte nödvändigtvis varit medveten om skolornas behov och situationer, och 
ingen diskussion om verksamhetsplanen har förts med kommunens andra tjänste- 
innehavare eller skolornas personal. (Aira & Laine 2015; Kuure 2017; Laine 2017.)

I intervjuerna med intressentgrupperna (Kuure 2018; Laine 2017) ansågs det att Sko-
lan i rörelse-programmets främsta utmaning i framtiden är att etablera verksamheten 
i kommunerna om statsunderstödet upphör. Som centrala faktorer i etableringen 
nämndes kommunens engagemang i Skolan i rörelse-verksamheten, vilket påverkas 
betydligt av samarbetet mellan kommunens förvaltningsnämnder. Att trygga resur-
serna för kommunkoordinatorerna skulle också vara en viktig åtgärd för etableringen 
på kommunal nivå.

av skolorna som deltog i bedömningen av nu-
läget (LIKES 2019) meddelar att de inte samar-
betar med kommunens olika olika förvaltningar 
för att främja en aktiv livsstil eller samarbetar 
mycket lite.

42 %
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Vandas Skolan i rörelse-
koordinatorer har nu ordinarie 
tjänst 
För att Vandas Skolan i rörelse-projekt kunde eta-
bleras som en del av skolornas normala verksamhet 
behövdes rätt slags målbild, ivriga människor, pla-
nenlighet och en struktur som för samman de olika 
förvaltningsnämnderna. År 2010 anställdes det två 
idrottsinstruktörer i Vanda med projektfinansiering 
som först koncentrerade sig helt på en lågstadiesko-
las verksamhet. När man tagit denna skola i besitt-
ning och forskningsresultaten var goda utvidgade 
man verksamheten till sex nya skolor, och utveck-
lade arbetet vidare. Nu har verksamheten utvidgats 
till alla skolor. I Vanda arbetar två ordinarie Skolan 
i rörelse-koordinatorer. Verksamheten styrs av en 
styrgrupp som består av representanter för idrotts- 
väsendet och undervisningsväsendet. Gruppen 
samlas 4–5 gånger per år. I Vanda har man upptäckt 
att det inte finns någon färdig modell för samarbe-
te mellan förvaltningsnämnderna, utan man måste 
skapa en sådan själv. I Vanda påminner man också 
om att det finns hinder för barnens välbefinnande 
som skapats av vuxna och som måste avlägsnas.

Åbo är expert på skolornas 
hobbyverksamhet
I Åbo är 2019 Skolan i rörelse-projektets sista verk-
samhetsår. På hösten förvandlas projektet till ordi-
narie verksamhet. Man har förberett denna övergång 
noggrant och omsorgsfullt. Bildningssektorns och 
fritidssektorns koordinatorer har samarbetat som 
ett arbetspar i över två år. Åbo har särskilt fått beröm 
för skolornas motionsinriktade hobbyverksamhet. I 
skolorna finns över 200 grupper för motionsbaserad 
hobbyverksamhet som får cirka 3 000 barn och unga 
att röra på sig varje vecka. Den ekonomiska satsning-
en är stor, 200 000 euro per år, men det är motions-
mängden också. Varje vecka ordnas det fem timmar 
motionsinriktad hobbyverksamhet per skola, totalt 
225 timmar. De motionsinriktade hobbygrupperna är 
en del av skolornas verksamhet. Grupperna leds av 
skolornas lärare samt lokala motions- och idrotts- 
föreningars ledare och tränare. Koordinatorerna be-
tonar att utveckling inte sker utan utbildning. I år har 
man utbildat 100 svenskspråkiga och 500 finsksprå-
kiga lärare.
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Skolorna

På basis av skolornas registreringar har programmet 
Skolan i rörelse spritts till 93 procent av Finlands kom-
muner och 90 procent av Finlands skolor, där det når 
92 procent av eleverna inom den grundläggande ut-
bildningen. Registreringen kan ses som en mätare på 
hur många skolor programmet nått. Det är skolornas 
praktiska verksamhet som åstadkommer förändring-
en mot aktivare och trivsammare skoldagar. En per-
manent förändring av skolornas verksamhetskultur 
är ofta en långsam process.

På skolnivå kan Skolan i rörelse-verksamheten också 
organiseras på ett sätt som inte är ändamålsenligt, till 
exempel då ansvaret alltför mycket ligger på en per-
sons axlar. 

Inom skolan stärks etableringen av verksamheten 
också av att Skolan i rörelse-programmets principer 
och åtgärder stämmer överens med den nya läropla-
nen som betonar fysisk aktivitet. 

Verksamhetens utveckling i Skolorna i rörelse be-
skrivs i den andra publikationen som utkommer 2019. 

Skolornas autonomi
Vissa intressentgrupper har föreslagit att en skola endast 
borde få status som en Skola i rörelse när den verkställer 
vissa verksamhetsmodeller och uppfyller vissa kriterier. 
Detta har varit den traditionella ”uppifrån neråt”-model-
len i främjandet av idrott och motion. 

För många samarbetspartner har de deltagande skolor-
nas autonomi och principen som litar på individuellt ge-
nomförande varit något nytt, då man tidigare ofta stödde 
sig på styrning samt färdiga verksamhetsmodeller och 
kriterier, eller modeller och kriterier som hela tiden för-
bättras.

”Man åstadkommer riksomfattande effektivitet och 
förändring om man kan garantera jämförbarheten och 
kvaliteten.”  
(enkät för intressentgrupperna 2018)

I programmet Skolan i rörelse anses skolornas självstän-
diga ställning vara mycket viktig. Skolorna besluter om 
sina egna åtgärder och tidtabeller. I centralförvaltningen 
anses detta vara en ovanlig och lyckad lösning jämfört 
med hur utvecklingsprojekt som gäller skolor vanligtvis 
fungerar (Kuure 2018).

”Jag tycker att det är en ganska ovanlig situation ur ut-
vecklingsperspektiv att det här har nått nästan alla skolor. 
Det är ändå en ganska sällsynt situation. Vanligtvis är 
situationen den att det är de samma aktiva skolorna som 
deltar i olika projekt.”  
(intervju med en statlig tjänsteman, 2018)

av skolorna har ett Skolan i rörelse-team som 
koordinerar Skolan i rörelse-verksamheten.59 %
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Främjande av jämställdheten mellan könen 
i programmet Skolan i rörelse
Ända från första början har främjande av jämställd-
heten mellan könen varit Skolan i rörelse-program-
mets genomskärande tema (promemoria från Sko-
lan i rörelse-projektets beredningsgrupp, UKM 2010). 
Främjande av jämställdheten har ingått i program-
mets alla skeden och nivåer. I och med programmets 
framskridande har också jämlikhetstänkandet ut-
vecklats: när forskningsresultaten gett nya observa-
tioner om skillnaderna mellan flickor och pojkar har 
man reagerat på dem genom både informations- och 
resursstyrning.

Åren 2016–2017 ingick det i programmet Skolan i rö-
relse arbetssektionen ”Likabehandling, jämställdhet 
och tillgänglighet”, där man diskuterade och stakade 
ut hur jämställdheten kan främjas i programmet. Ar-
betsgruppen presenterade följande utvecklingsåtgär-
der för att främja jämställdheten: 1) teman för den 
riksomfattande och regionala handledningen är jäm-
ställdhet samt att urskilja könsidentifierade struktu-
rer och avveckla dem, 2) kommunikationsmaterialet 
för Skolan i rörelse uppdateras så att det synliggör 
många olika slags elever, samt 3) innehåll som be-
handlar likabehandling, jämställdhet och tillgänglig-
het läggs till i lärarutbildningen. I spetsprojektskedet 
2018 lyftes ökningen i lärares jämställdhetskompe-
tens särskilt fram i understödsanvisningarna för pro-
jekten. 

Projekt
I utvecklingsbidragen som kan beviljas för verksam-
heten i programmet Skolan i rörelse har jämställdhet 
mellan könen ingått i både de särskilda motivering-
arna och de allmänna motiveringarna. I spetsprojekt- 
skedets ansökningsanvisningar konstateras att sär-
skild uppmärksamhet bör fästas vid att öka flickor-
nas fysiska aktivitet, eftersom flickorna är mindre 
fysiskt aktiva än pojkarna i alla åldersgrupper. När 
man fattat beslut om utvecklingsunderstöd för Sko-
lan i rörelse beaktade man också ansökningarna ur 
könsperspektiv. Att könsperspektivet beaktas i projek-
tets mål, åtgärder, uppföljning och utvärdering har 
varit en faktor som stöder projektets finansiering. I 
genomsnitt har könet varit förekommit blygsamt i 
projektansökningarna. I projektens uppföljning och 
handledning har man påmint aktörerna om att beak-
ta könsperspektivet. 

I uppföljningsenkäten för riksomfattande projekt för 
att öka mängden fysisk aktivitet under skol- och stu-
diedagen frågade man 2017 och 2018 projekten om hur 
de beaktar könsperspektivet. År 2017 angav över hälf-
ten av projektaktörerna att könsperspektivet ingick i 
projektets mål och att projektverksamhetens inverkan 
granskats ur könsperspektiv. I projektens åtgärder 
hade könsperspektivet beaktats i 82 procent av projek-
ten. År 2018 minskade andelen projekt som beaktade 

Jämställdhet och jämlikhet
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könsperspektivet betydligt, till cirka en tredjedel av 
projekten (figur 8). Skillnaden kan bero på en ändring 
i hur frågan ställdes: 2017 kunde man bara svara ja 
eller nej på frågorna om könsperspektivet, men 2018 
krävdes en obligatorisk förklaring ”hur” om man sva-
rade ja. Dessutom lade man till svarsalternativet ”jag 
vet inte”. En av projektaktörerna svarade att hen inte 
vet om man i åtgärderna beaktat könsperspektivet. 

Forskning och uppföljning
I undersökningen som genomfördes i samband med 
Skolan i rörelse samlades data in och presenterades 
de viktigaste resultaten enligt kön. I enkäterna angavs 
kön som flicka och pojke. 

I slutrapporten för Skolan i rörelse-programmets pi-
lotskede 2010–2012 utreddes flickors och pojkars åsik-
ter. Resultaten ordnades i tabellform enligt kön, och 
man funderade på hinder till deltagandet och atmos-
fären under rasterna. I pilotprojektens beskrivningar 
rapporterades det också om skillnaderna mellan flick-
or och pojkar (t.ex. dansspel). Dessutom föreslås det i 
sammanfattningen av rapportens forskningsresultat 
att skillnaderna mellan flickor och pojkar ska beaktas 
i fortsättningen när man planerar motionsinnehåll 
som ska motivera eleverna.

På basis av forskningen och uppföljningen i pilotske-
det upptäcktes ett behov av att avskilja verksamheten 
för att bättre svara på målen att främja jämställdhe-
ten och jämlikheten. Efter observationerna i pilotske-

det har könet använts som variabel i all uppföljning 
av och forskning om Skolan i rörelse, och man har 
räknat ut separata siffror för flickor och pojkar för alla 
resultat. Alla resultat rapporterades ändå inte köns-
vis. Separata uppgifter enligt kön rapporterades för 
alla variabler där man upptäckt betydande skillnader 
mellan könen, samt för de teman där det fanns en 
skillnad mellan olika år enligt kön. 

Skolan i rörelse-programmets arbetssektion för forsk-
ning, som grundades 2016, samlar in kommunspecifi-
ka uppföljnings- och forskningsdata även beträffan-
de förverkligandet av jämställdheten mellan könen. 
Forskningsdata samlas in för vidare åtgärder och 
informationsstyrning, för att öka skolornas perso-
nals och projektaktörernas jämställdhetsmedveten-
het, samt för att göra programmets genomförande 
och planering mer genusmedveten. År 2018 utarbe-
tade Skolan i rörelse-programmets arbetssektion för 
forskning en sammanfattning av Skolan i rörelse-pro-
grammets uppföljningsindikatorer med hjälp av na-
tionella datainsamlingssystem. I sammanfattningen 
anges uppföljningsindikatorerna separat för flickor 
och pojkar vad gäller mätarna för fysisk aktivitet och 
funktionsförmåga. 

Kommunikation
Programmet har uppmärksammat behovet av att 
kommunicera på ett könsmedvetet sätt. I Skolan i 
rörelse-programmets bilder på webben, i dess ma-
terial och handböcker presenteras både flickor och 

pojkar som aktiva aktörer, som subjekt för verk-
samheten. Det har fästs uppmärksamhet vid om 
bilderna och materialen återger rådande stereoty-
per. Man har bland annat stött på praktiska pro-
blem när ingen pojke går med på att bli fotograferad. 
Samtidigt har flickorna haft klara uppfattningar om 
hur de vill se ut på fotografierna. Detta har en in-
verkan på vilken slags bilder som finns tillgängliga.   

Under seminarierna och utbildningarna har man 
strävat efter att beakta könsperspektivet på ett ge-
nomskärande sätt. Ett specifikt ämne vid seminarier-
na har till exempel varit högstadieflickornas perspek-
tiv. Vid utbildningarna i lärarutbildningsanstalterna 
har jämställdheten varit ett av de genomskärande te-
mana från första början. Skillnaderna mellan flickors 
och pojkars fysiska aktivitet är ett av utbildningens 
vanligaste teman.

FIGUR 8 Beaktande av könsperspektivet i de riksomfattande utvecklingsprojekten för att öka mängden fysisk 
aktivitet under skol- och studiedagen 2018 (n=28). 

Ja* Nej Jag vet inte

Könsperspektivet har anteck-
nats i projektets målsättningar

Könsperspektivet beaktas 
i projektets åtgärder

Projektverksamhetens inverkan 
har granskats ur könsperspektiv

39 % 61 %

64 % 32 %

43 % 57 %

Om man valde Ja skulle man dessutom förklara hur 
könsperspektivet beaktats.

* 



74 75

Främjande av jämlikheten i programmet Skolan i rörelse
Främjandet av jämlikheten i Skolan i rörelse base-
rar sig förutom idrottslagen också på uppteckning-
arna om idrottspolitik i statsbudgeten. Ärendet har 
uttryckts lite olika under olika år – bland annat som 
jämlik tillgänglighet. I grunderna för läroplanen för 
den grundläggande utbildningen har jämlikheten in-
kluderats i skyldigheterna beträffande ordnandet av 
utbildning och i undervisningens värdegrund. I läro-
plansgrunderna har principen som styr utvecklingen 
av verksamhetskulturen definierats så här: ”En läran-
de organisation ska främja likabehandling och jäm-
likhet”. Detta betyder att alla åtgärder med syfte att 
åstadkomma en förändring i verksamhetskulturen 
medvetet ska följa detta mål.

Åren 2016–2017 ingick det i programmet Skolan i rö-
relse arbetssektionen ”Likabehandling, jämställdhet 
och tillgänglighet”, där man diskuterade och stakade 
ut hur likabehandlingen kan främjas i programmet. 
Arbetsgruppen föreslog följande utvecklingsåtgärder: 
1) bjud in en expert i likabehandlingsärenden till Sko-
lan i rörelse-styrgruppen, 2) modifiera ansökningskri-
terierna för Skolan i rörelse-utvecklingsunderstöden 
på ett sätt som uppmuntrar till att utveckla praxisen 
så att den blir jämlikare, 3) uppdatera Skolan i rörel-
se-kommunikationsmaterialet på ett sätt som synlig-
gör olika slags elever, 4) stöd och effektivera Skolan i 
rörelse-åtgärderna i skolor där det finns många elever 

med invandrarbakgrund, 5) producera Skolan i rörel-
se-stödmaterial så att det är möjligt för alla elever att 
delta i den gemensamma verksamheten. Specialsko-
lor och tillgänglighetsfrågor bör beaktas bättre än förr 
i produktionen av materialet, samt 6) öka lärarnas 
kunskap om att beakta likabehandlingsfrågor både 
genom lärarutbildningen och genom fortbildning för 
lärare som redan är ute i arbetslivet.

Jämlikhetsperspektivet för Skolan i rörelse-verk-
samheten som genomförs i kommunerna kartlades 
i december 2018 med hjälp av en enkät för Skolan i 
rörelse-koordinatorer. Med enkäten utreddes kom-
munernas goda praxis i att främja jämlikheten. Dess-
utom kartlades vilka grupper åtgärder som relaterar 
till likabehandling eller inkluderande verksamhet rik-
tats till, och på vilka sätt man lyckats få med elever 
som behöver särskilt stöd i verksamheten. 

I oktober 2018 genomfördes en kartläggning om sa-
miska barns och ungdomars motion i uppföljningen 
av Skolan i rörelse. Representanter för Regionförvalt-
ningsverket i Lappland, undervisnings- och kulturmi-
nisteriet och LIKES träffade tjänstemän på sameting-
ets kansli. Genom samarbetet kartlades möjligheter 
att öka samiska barns och ungdomars möjligheter att 
delta i programmen Skolan i rörelse, Glädje i rörelse 
och Studier i rörelse i Lapplands s.k. samiska kommu-
ner. (Laine 2018.)

Integrationsfrämjande genom motion bygger på att 
integreringen från förberedande klassen till olika läro-
ämnen sker i olika takt – vanligtvis kommer färdig-
hetsämnena först. Skillnaderna beror inte endast på 
språkinlärningen. En Skolan i rörelse-lärare uttryck-
te sin åsikt så att föreställningar som en elev fått he-
mifrån påverkar beredskapen att studera till exempel 
universums uppkomst, men när man övar motoriska 
färdigheter definieras utgångsnivån inte av kulturella 
faktorer. En annan lärare beskriver fotboll som en stark 
sport på global nivå som också flickor gärna spelar. 
Skillnaderna i könsrollerna syns bland annat i att flick-
or erbjuds motion i form av dans och kroppsvård. Det 
väsentliga är att ungdomar med invandrarbakgrund 
själva har en aktiv roll till exempel som idrottsledare. 

I statsunderstöden har likabehandling vari ett av under- 
stödskriterierna ända från första början (val av pilot-
projekt 2010). Specialgrupper har beaktats i skolornas 
verksamhet (Haapala m.fl. 2014; Maijala & Pasanen 
2015). På Skolan i rörelses programnivå satte man sig 
in i jämlikhetsfrågor på ett systematisk sätt först mot 
slutet av spetsprojektskedet. Det har tagit sin tid att bil-
da nätverk, och allokeringen av expertresurserna har 
gjort det svårare att lufta fram jämlikhetsperspektivet. 
Med hjälp av jämlikhetsenkäten som genomfördes i de-
cember 2018 kommer man att få en bild av skolornas 
åtgärder. Enkätens resultat kommer att presenteras i 
en publikation som beskriver skolornas verksamhet.
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Att sprida budskapet

Skolan i rörelse-programmets kommunikation har haft 
en stark basis i forskningen och uppföljningen samt sprid-
ningen av god praxis. De nationella, regionala och lokala 
nätverken har haft en viktig roll i arbetet för att öka kän-
nedomen om Skolan i rörelse. Kopplingen av den fysiska 
aktiviteten till större teman som lärande och trivsel i sko-
lan har varit en av de främsta framgångarna inom kom-
munikationen (Kuure 2017).

I början av 2016 inledde en kommunikationskoordinator 
sitt arbete på heltid i Skolan i rörelse-kansliet. Dessutom 
har Skolan i rörelse under hela programmets livstid haft 
tillgång till forskningscentralen LIKES kommunikations- 
experters kompetens och arbetsinsats.

Forskningsdata som basis för 
kommunikationen
Forskningen har varit mycket närvarande i Skolan i rörelse 
ända från första början, vilket också har varit synligt i pro-
grammets kommunikation. Genom forskning och uppfölj-
ning har man kunnat producera data som motiveringar 
till programmet för skolor, kommuner och beslutsfattare. 
Det har gjorts skol- och kommunspecifika sammandrag av 
enkäterna och mätningarna som genomförts i skolorna, 
och skolorna och kommunerna har kunnat använda dessa 
i sin egen kommunikation och sitt utvecklingsarbete.

Skolan i rörelse-kommunikation
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Fokus på skolornas verksamhet
Programmet Skolan i rörelse har som mål att 
främja skolornas motionsinriktade verksam-
hetskultur och öka motion bland barn i grund-
skoleåldern. I kommunikationen har man för-
sökt uttrycka dessa mål ur skolornas perspektiv 
och särskilt betona motionens indirekta fördelar, 
till exempel dess inverkan på lärandet.

Skolan i rörelse-verksamheten har en stark 
koppling till skolans grundläggande uppgift. Lä-
gesöversikt Motion och lärande, som utarbetades 
2012 och publicerades i Utbildningsstyrelsens pu-
blikationsserie, fungerade som en viktig grund 
för undersökningen av sambandet mellan fysisk 
aktivitet och lärande. År 2018 publicerades läges-
rapporten Motion under skoldagen och inlärning 
som behandlar den inverkan som motion under 
skoldagen har på lärandet. I kommunikationen 
har man också lyft fram Skolan i rörelse-pro-
grammets kopplingar till läroplanen för den 
grundläggande utbildningen som togs i bruk 2016.

Informationen om personalens erfarenheter som 
forskningen och undersökningen producerat har 
varit särskilt viktig ur kommunikationsperspek-
tiv. Personalen upplever att motion under skolda-
gen bland annat förbättrar arbetsron, ökar triv-
seln i skolan och stärker känslan av gemenskap.

Antal medieträffar 2012–2018
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Forskningsdatan har haft en viktig 
roll för fastställandet av programmets 
tyngdpunkter och därmed också dess 
kärnbudskap. Trivseln i skolan, som 
lyftes fram i resultaten från den första 
personalenkäten, har varit med i Sko-
lan i rörelse-programmets offentliga 
mål ”Aktivare och trivsammare skol-
dagar” ända från programskedet.

Förutom vetenskapliga publikationer 
har man också försökt kommunicera 
om forskningsresultaten på ett lätt-
fattligt sätt från och med pilotskedet. 
I programskedet började man sam-
manställa forskningsdata i fyra sidor 
långa sammandrag som intresserade 
deltagarna under både de nationella 
och de regionala Skolan i rörelse-se-
minarierna. Forskningssammandrag 
om olika teman har också översatts 
till svenska och engelska. Totalt har 
man delat ut över 10 000 exemplar av 
sammandragen vid olika tillställning-
ar. Det har skrivits tiotals artiklar om 
Skolan i rörelse-programmets forsk-
nings- och uppföljningsresultat både 
för programmets egna kanaler och för 
olika tidskrifter och facktidningar.

Spetsprojektet ökade den riksomfattande 
synligheten
Från och med pilotskedet har man försökt få synlighet 
för Skolan i rörelse i både de lokala och de riksomfattan-
de medierna. Synlighet i medierna har varit viktigt både 
för att göra skolorna medvetna om programmet och där-
med uppnå registreringsmålen, och för att synliggöra 
verksamhetens resultat. På riksnivå har man i huvudsak 
informerat om forsknings- och uppföljningsresultaten. I 
spetsprojektskedet informerade man om Skolan i rörel-
se-programmets fortskridande i samarbete med under-
visnings- och kulturministeriet.

1200
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Målet med en ombyggnad av webbplatsen som ge-
nomfördes 2016 var att få upp materialen och den 
goda praxisen på webbplatsen i ett format som var 
lättare att granska och dela. Som planerat har webb-
platsens sida Ideat blivit det mest använda innehåll-
et. Målet att göra innehållet lättare att dela har ock-
så uppnåtts, vilket kan ses i ökningen av trafik som 
når webbplatsen från sociala medier.

Från sociala medier kom
 • 5 procent av användarna 2016, varav 80 procent 

från Facebook

 • 24 procent av användarna 2017, varav nästan 80 
procent från Facebook

 • 16 procent av användarna 2018, varav över hälf-
ten från Pinterest och 45 procent från Facebook

Den första kanalen på sociala medier togs i bruk re-
dan i pilotskedet. Facebook-sidan med Skolan i rörel-
se-projektets namn ersattes med en ny sida när man 
gick över till programskedet 2012. Programmets Twit-
ter-konto grundades 2014 och dess Instagram-konto 
2016. 

Man har också ökat medvetenheten om program-
met Skolan i rörelse och dess stödtjänster genom att 
delta i nationella och regionala evenemang inom 
undervisningsområdet, till exempel Educa-mässan, 
Hyvinvointifoorumi, Finlandsarenan och Utbild-
ningsstyrelsens tillställningar.

Skolan i rörelse-logon föddes 
genom en tävling
Skolan i rörelse-logon skapades genom en täv-
ling för de 45 skolor som deltog i pilotskedet. 
Det gavs totalt 1 800 röster på programmets 
webbplats för de 18 förslagen som skickades 
in till tävlingen.

Programmets visuella utseende förnyades 
2012, och då fick också logon sin nuvarande 
form.

Programmet har haft tillgång till elektronisk medie-
uppföljning sedan 2012. Antalet medieträffar ökade 
betydligt i och med att programmet fick spetsprojekt- 
status 2015. Medierna har bland annat varit intresse-
rade av statsunderstöden som beviljades för spetspro-
jektet och de lokala sätten att genomföra programmet 
Skolan i rörelse. År 2017 nämndes Skolan i rörelse näs-
tan tusen gånger i nationella, regionala eller lokala 
medier.

Spridning av god praxis
En av Skolan i rörelse-kommunikationens viktigaste 
uppgifter har varit att sprida god praxis.  Förutom na-
tionella, regionala och lokala seminarier och möten 
har programmets webbplats varit en annan viktig ka-
nal för att sprida idéer och god praxis.

I början av pilotskedet fanns webbplatsen under webb-
platsen edu.fi. I januari 2013 grundades en egen webb-
plats för Skolan i rörelse på adressen liikkuvakoulu.fi. 

Skolan i rörelse-webbplatsens användarantal och antal sessioner 2012–2018
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Internationellt samarbete
Ända sedan pilotskedet har programmet Skolan i rö-
relse genomförts i ett omfattande samarbete. Det in-
ternationella samarbetets perspektiv har också varit 
framme sedan pilotskedet. I början av programmet 
betydde det enskilda samarbetsmöten eller presenta-
tioner av programmet under individuella evenemang 
(forskarsamfund och motionsfrämjande). Program-
met Skolan i rörelse presenterades för första gången 
under Nordic Movement Solutions-kongressen i Mal-
mö på hösten 2010. När programmet fortskridit har 
det internationella intresset för programmet växt sig 
allt större.

I den globala kontexten för motionsfrämjande är det 
speciella med Skolan i rörelse dess nationella räck-
vidd, de vidsträckta åtgärderna och dess nationel-
la politiska betydelse. De här tre faktorerna är bety-
delsefulla för både forskarsamfund – i kombination 
med att programmets genomförande även innehåll-
er forskning – och parter som främjar motion. Efter 
pilotskedet definierades det internationella intresset 
för programmets genomförande av forskarsamfun-
dens intresse. I programskedet kunde man för första 
gången presentera forskningsresultat om program-
mets genomförande, vilket gjorde det internatio-
nella forskarsamfundet medvetet om programmet. 
Under spetsprojektskedet har antalet publicerade 
forskningsresultat ökat. Forskningsdata kombinerat 

med programmets politiska betydelse och dess spets-
projektstatus har ökat det internationella intresset. 
Det skulle finnas ännu mer potential i det internatio-
nella samarbetet än nu, men hittills har det inte varit 
en av programmets viktigaste åtgärder. 

Målet för de internationella mötena har varit att ska-
pa en medvetenhet om situationen och åtgärderna i 
andra länder. Intensivast har man samarbetat med 
Estland och Sverige. Skolan i rörelse-programmets 
mål för samarbetet har varit att stöda två olika kul-
turer att inleda samma typ av åtgärder. Med hjälp av 
åtgärderna i Estland och Sverige får man en möjlig-
het att undersöka om det också vore möjligt att sprida 
Skolan i rörelse-programmet internationellt. 

Efter spetsprojektskedet måste man inom program-
met Skolan i rörelse avgöra om man inom program-
met också vill eftersträva en modell för internationell 
utbildningsexport. Det finns helt klart potential för 
detta. Nätverket av företagsaktörer som utvecklats 
kring programmet stöder också målets genomföran-
de. En del av företagen är intresserade av att sälja sina 
produkter utomlands. Det internationella intresset 
för ”Skolan i rörelse-modellen” har stärkt varumärket 
Finland vad gäller utbildningsexpertis, synliggjort Fin-
lands kompetens inom motionsfrämjande och stärkt 
forskarnas internationella nätverk.

En röst för målgrupperna
Under programskedet började man dela skolornas 
erfarenheter genom blogginlägg. I och med att webb-
platsen förnyades har berättandets roll ökat i pro-
grammets kommunikation. Under 2018 lästes texter-
na och blogginläggen på sidan Tarinat totalt nästan 
10 000 gånger.

Eleverna blev första gången mål för Skolan i rörel-
se-kommunikationen 2016 när man öppnade ett 

Instagram-konto och ordnade en fotografitävling för 
eleverna. Instagram-kommunikationen som var rik-
tad till eleverna fortsatte 2016–2017 i samarbete med 
samarbetspartnerna. På hösten 2018 fick eleverna för 
första gången själva göra sina röster hörda i en av Sko-
lan i rörelses kanaler när högstadieelever tog över pro-
grammets Instagram-konto under en Insta-takeover.
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Presentation av Skolan i rörelse-verksamheten

 • Brasilien
 • Danmark  
 • Estland  
 • Förenade Arab- 

emiraten 
 • Förenta staterna  
 • Grekland  

 • Indonesien   
 • Italien  
 • Kanada  
 • Litauen  
 • Norge  
 • Nya Zeeland  
 • Ryssland   

 • Saudiarabien  
 • Serbien  
 • Spanien  
 • Storbritannien  
 • Sverige

 • Australien   
 • Bangladesh  
 • Belgien  
 • Botswana   
 • Brasilien  
 • Bulgarien  
 • Chile  
 • Colombia  
 • Danmark  

 • Ecuador  
 • Estland  
 • Etiopien  
 • Finland  
 • Frankrike  
 • Förenade Arab- 

emiraten  
 • Förenta staterna  
 • Ghana  

 • Holland  
 • Indien  
 • Japan  
 • Kanada  
 • Kina  
 • Libanon  
 • Litauen  
 • Mexiko  
 • Nepal  

 • Nigeria  
 • Nya Zeeland  
 • Polen  
 • Portugal  
 • Qatar  
 • Slovenien  
 • Spanien  
 • Storbritannien  
 • Sverige  

 • Sydafrika  
 • Sydkorea  
 • Thailand  
 • Tjeckien  
 • Tyskland  
 • Uruguay  
 • Venezuela  
 • Zimbabwe 

Active and Healthy Kids Global Alliance

Internationella vetenskapliga möten, föredrag

 • Australien  
 • Brasilien  
 • Danmark  
 • Finland  
 • Förenta staterna  
 • Holland  

 • Island  
 • Kanada  
 • Norge  
 • Portugal  
 • Spanien  
 • Storbritannien  

 • Sverige  
 • Sydafrika  
 • Thailand  
 • Tjeckien  

Forskningssamarbete

 • Australien
 • Danmark
 • Estland
 • Förenta staterna
 • Irland
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Granskning av Skolan i 
rörelses inverkan

Mål 1: Skolan i rörelse utvidgas till att 
omfatta hela landet

Delmål Mätare Material

Delmål 1a: 
Skolorna registrerar sig som Skolor i rörelse

Registreringens 
omfattning

Beviljade 
spetsprojektunderstöd för 
Skolan i rörelse-verksamhet

Skolan i rörelse-verksamhet-
ens synlighet i skolornas och 
kommunernas dokument

Skolan i rörelse-programmets 
bedömning av nuläget 2015–
2018

Skolan i rörelse-uppföljning 
och -forskning 2016–2018

Skolan i rörelse-registret 
2010–2018

Delmål 1b: 
Kommunerna ansöker om understöd för 
att främja Skolan i rörelse-verksamheten

Delmål 1c:
Skolan i rörelse-verksamheten syns i 
skolornas och kommunernas dokument
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Delmål 1a: Skolorna registrerar sig som Skolor i rörelse
(Skolan i rörelse-registret 31.12.2018)

Resultatindikatorer Registrering per kommun

Utvecklingen av skolornas registreringar 2010–2018

Pilotskedet 
2010–2012
21 kommuner

Programskedet 
2012-2015
171 kommuner2500

2000
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20182010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grundskolor

1 Antalet skolor och elever under höstterminen 2018 har jämförts med Statistikcentralens siffror för läsåret 2017–2018. Statistiken för läsåret 
2018–2019 uppdateras under vårvintern 2019, vilket kan leda till skillnader i de relativa andelarna t.ex. på grund av att skolor lagts ner.

Antalen Skolor i rörelse 2010–2014 anger antalet skolor som beviljats understöd för Skolan i rörelse-verksamhet. Registreringen som Skola i 
rörelse togs i bruk 2014.

92 % av Finlands 
grundskolelever går i 
en Skola i rörelse

De registrerade enheternas relativa 
andelar 31.12.2018:

 ∙ 2139 grundskolor = 90 % registrerade 
som Skola i rörelse

 ∙ 91 % av lågstadieskolorna
 ∙ 87 % av enhetsskolorna
 ∙ 94 % av högstadieskolorna
 ∙ 63 % av de övriga grundskolorna 

(bl.a. specialskolor)

Deltog inte

Deltog

Skolan i rörelse-programmets fortskridande
Registrering i Skolan i rörelse-programmets olika skeden

I Finland finns det 22 kommuner (7 %) 
där det inte finns några Skolor i rörelse.

Spetsprojektet 
2016–2018
289 kommuner

100 %

76–99 %

51–75 %

26–50 %

1–25 %

0 %

Andelen Skolor i rörelse av 
kommunens alla skolor
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Skolan i rörelse-verksamheten har införts i kommunstrategin, 
kommunens välfärdsstrategi eller något liknande dokument.

48 %

67 %

74 %

2015–16

2016–17

2017–18

Främjande av välbefinnande och fysisk 
aktivitet har införts i skolans läroplan.

42 %

63 %

67 %

2015-16

2016-17

2017–18

53 %

59 %

65 %

2015–16

2016–17

2017–18

Fysisk aktivitet under skoldagen har införts i skolans 
verksamhetsplan för läsåret:

Delmål 1b: Kommunerna ansöker om understöd för att främja Skolan i rörelse-
verksamheten

Delmål 1c: Skolan i rörelse-verksamheten syns i skolornas och 
kommunernas dokument
(Bedömning av nuläget 2015–2018)

Kommuner som beviljats 
spetsprojektunderstöd för Skolan i rörelse-
verksamhet (andel av alla kommuner) 
(Skolan i rörelse-uppföljning och -forskning 
2016–2018)

Inverkan på lång sikt
För att uppskatta inverkan på lång sikt kan man i  
fortsättningen granska följande indikatorer:

 • Verksamhetens etablering i skolor och kommuner
 • Skola i rörelse-registreringarnas utveckling
 • Utveckling av resultaten från bedömningen av nuläget
 • Finansieringen som kommunerna riktat till Skolan i rörelse- 

verksamheten
 • Skolan i rörelse-personal som kommunerna anställt
 • Skolan i rörelse-verksamheten har antecknats i skolans och 

kommunens dokument (t.ex. läroplan och kommunstrategi)

Läsåret  
2016–2017

Läsåret  
2017–2018

Läsåret  
2018–2019

59 % 62 % 68 %
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Mål 2: Eleverna får röra på sig en 
timme per dag Delmål 2a: Skolans verksamhetskultur börjar 

uppmuntra till fysisk aktivitet

Resultatindikatorer

Delmål Mätare Material

Delmål 2a: Skolans verksamhetskultur börjar 
uppmuntra till fysisk aktivitet

Ökning i användningen av aktivitetsbaserade 
undervisningsmetoder Funktionella undervisningsmetoders vanlighet a, b

Minskning av överdrivet sittande Praxisen för att avbryta sittande i skolorna a, b

Främjande av rastmotion 
Långa rasters vanlighet a, c

Att tillbringa raster utomhus och motionera i gymnastiksalen på rasten d

Ombyggnad och användning av skolans ut-
rymmen inomhus, skolgårdar och närmiljön

Ombyggnad av skolans utrymmen inomhus så att de stöder fysisk aktivitet a

Göra gården mer stimulerande a

Användning av närmiljön a

Främjande av aktiva skolvägar 
Elevernas fysiska aktivitet på skolvägen d

Uppmuntran till aktiva skolvägar a

Främjande av elevernas delaktighet

Elevernas aktiva deltagande i fysisk aktivitet under skoldagen a

Genomförande av den aktiva skoldagen i samarbete med eleverna och persona-
len a

Ökade hobbymöjligheter och samarbete i 
skolorna

Skolornas samarbete med lokala aktörer för att erbjuda klubbverksamhet a

Hobbyverksamhet eller klubbar utanför läroplanen som ordnas av motions- eller 
idrottssällskap c

Deltagande i skolans idrottsklubb d

Delmål 2b: Barn i skolåldern rör på sig minst 
en timme per dag Andelen grundskolelever som rör på sig en timme per dag d, e, f

Delmål 2c: En minskning i andelen elever som 
är fysiskt inaktiva Andelen elever som är fysiskt inaktiva d, e, f

Material:
a) Skolan i rörelse-programmets bedöm-

ning av nuläget 2015–2018 (LIKES), 
fylldes i av skolorna, n = 2 973

b) Skolan i rörelse personalenkät 
2017 (LIKES), fylldes i av sko-
lornas personal, n = 3 103

c) TEAviisari 2017 (THL), fylldes i av 
grundskolornas rektorer i samarbete 
med elevvårdsgruppen, n = 2 071 

d) LIITU-undersökningen 2016 och 2018, 
enkät (Jyväskylä universitet), fylldes 
i av eleverna, n = 7 565 och 6980

e.) LIITU-undersökningen 2016 
och 2018, aktivitetsmätning 
(UKK-institutet), elever som 
deltagare, n = 2 931 och 2 046

f) WHO:s skolelevundersökning 
2010 och 2014, enkät (Jyväs-
kylä universitet), fylldes i av 
eleverna, n = 6 564 ja 5 799

Funktionella metoder utnyttjas i 
undervisningen i olika ämnen (Bedömning 
av nuläget 2015–2018).

Jag använder aktivitetsbaserade metoder 
under de flesta lektionerna (Skolan i rörelse-
personalenkät 2017)

Ökning i användningen av funktionella 
undervisningsmetoder

35 %

44 %

51 %

2015-16

2016-17

2017–18

Enligt Skolan i rörelse-programmets personalenkät (n=3 687) som genom-
fördes på våren 2017 förekommer det inga märkbara skillnader mellan hur 
kvinnor och män förhåller sig till åtgärderna för att öka mängden fysisk ak-
tivitet under skoldagen. Största delen av alla kvinnor och män som arbetar 
i skolan förhåller sig positivt till åtgärderna i programmet Skolan i rörelse. 

I personalenkäten syntes skillnaden mellan könen i frågorna som gällde 
lärarnas egna åtgärder för att främja den fysiska aktiviteten under skol-
dagen (n=3 062). En klart större andel av kvinnorna använder funktionella  
undervisningsmetoder under de flesta eller alla lektioner, vilket ger elever-
na avbrott i de långa perioderna av stillasittande. 

48 %
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Man har kommit överens om undervisningspraxis med hjälp 
av vilka man kan skapa avbrott i långa perioder av sittande på 
lektionerna (Bedömning av nuläget 2015–2018).

Jag avbryter långa perioder av stillasittande under de flesta 
lektionerna (Skolan i rörelse-personalenkät 2017).

Skolan har långa motionsraster (TEAviisari 2017).

Det ingår en oavbruten motionsrast på minst 30 
minuter i varje skoldag  (Bedömning av nuläget 
2015–2018).

Skolans undervisningsutrymmen har omarbetats så 
att de bidrar till aktivitet på lektionerna   

Pojkar tillbringar rasterna utom-
hus och motionerar i gymnas-
tiksalen på rasterna oftare än 

flickor.

Lågstadieelever tillbringar sina 
raster utomhus nästan utan 

undantag.

Minskning av överdrivet sittande

Främjande av rastmotion Ombyggnad och användning av skolans utrymmen inomhus, skolgårdar och närmiljön

16 %

22 %

26 %

2015-16

2016-17

2017–18

59 %

ENHETSSKOLOR

68 %

LÅGSTADIER

70 %

HÖGSTADIER

43 %

51 %

49 %

58 %

2015-16

2016-17

2017–18

15 %

16 %

23 %

2015-16

2016-17

2017–18

Skolans gård och närmiljö utnyttjas som 
stöd för undervisningen   

62 %

66 %

72 %

2015-16

2016-17

2017–18

Skolan har själv gjort gården mera stimulerande 
(t.ex. genom målningar på gården) 

47 %

48 %

51 %

2015-16

2016-17

2017–18

Det ingår en oavbruten motionsrast på 
minst 30 minuter i varje skoldag   
(LIITU-undersökningen, enkät 2018).

(Bedömning av nuläget 2015–2018)

AV LÅGSTADIEELEVERNA

AV HÖGSTADIEELEVERNA

56 %

16 %

(LIITU-undersökningen, enkät 2016 och 
2018, Rajala m.fl. 2019.)

Jag tillbringar oftast mina raster utomhus:

På rasterna motionerar jag i gymnastiksalen:

AV HÖGSTADIEELEVERNA 

AV HÖGSTADIEELEVERNA 

48 %

55 %

2016

2018

20 %

25 %

2016

2018
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Majoriteten av eleverna är aktiva på skolvägen om avståndet än under 5 km  
(LIITU-undersökningen, enkät 2018; Kallio m.fl. 2019).

(Bedömning av nuläget 2015–2018)

Skolan ordnar klubbverksamhet i samarbete med lokala organi-
sationer (Bedömning av nuläget 2015–2018).

I lågstadiet finns det inga skillnader mellan könen i hur eleverna tar sig till sko-
lan. I sjunde klass var pojkarna aningen aktivare än flickorna på skolvägen, men 
i nionde klass var flickorna aktivare än pojkarna.  
(LIITU-undersökningen, enkät 2018; Kallio m.fl. 2019.)

Främjande av aktiva skolvägar

Främjande av elevernas delaktighet

Ökade hobbymöjligheter och samarbete i skolorna

Eleverna uppmuntras att på ett aktivt sätt ta sig till och från 
skolan (Bedömning av nuläget 2015–2018).

59 %

56 %

60 %

2015-16

2016-17

2017–18

Eleverna deltar aktivt i den fysiska aktiviteten   
 under skoldagen.

71 %

73 %

77 %

2015-16

2016-17

2017–18

34 %

42 %

44 %

2015-16

2016-17

2017–18

Personalen förverkligar skolans aktiva 
verksamhetskultur tillsammans med eleverna. 

55 %

57 %

59 %

2015-16

2016-17

2017–18

Andelen som är aktiva på skolvägen 
under 5 km

AV LÅGSTADIEELEVERNA

AV HÖGSTADIEELEVERNA

85 %

69 %
Motions- och idrottssällskap ordnar hobbyverksamhet eller 
klubbar i samband med skoldagen som inte ingår i läropla-
nen (TEAviisari 2018).

Pojkar deltar oftare (26 %) i motionsklubbar som ordnas 
av skolan än flickor (21 %) (LIITU-undersökning, enkät 
2018; Martin m.fl. 2019).

52 %

Eleverna deltar i skolans motionsklubb 
(LIITU-undersökningen, enkät 2018; Martin m.fl. 2019).

23 %
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Delmål 2b: Barn i skolåldern rör på sig minst en timme per dag

Motion bland eleverna enligt enkäterna 

En dryg tredjedel (38 %) av grundskolelever rör på sig en-
ligt rekommendationerna för fysisk aktivitet (en timme 
per dag, sju dagar i veckan). Pojkar uppfyller rekommen-
dationerna oftare (42 %) än flickor (34 %) (årskurs 1–9).  
Lite under hälften av lågstadieeleverna och cirka en fjär-
dedel av högstadieeleverna rör på sig en timme per dag. 
(LIITU-undersökningen 2018, enkäter; Kokko m.fl. 2019)

Motion bland eleverna enligt aktivitetsmätningen

Positiv utveckling på 2010-talet – allt 
fler rör på sig en timme per dag

I LIITU-undersökningens enkäter uppfylldes re-
kommendationen för fysisk aktivitet oftare 2018 än 
2016 (åk 3–9, LIITU-undersökningen, enkäter 2016 
och 2018; Kokko m.fl. 2019; en betydande förändring 
endast i åk 3 och 7.)

Andelen 11–15-åringar som uppfyllde rekommen-
dationerna har ökat under hela 2010-talet på basis 
av enkäterna som upprepats i samma format (Tu-
loskortti 2018).

44 % 45 % 43 % 32 % 19 %
Åk 9Åk 7Åk 5Åk 3Åk 1

Uppfyllande av rekommendationerna för fysisk aktivitet hos 
eleverna i åk 1–9

Andelen (%) 11–15-åriga pojkar och flickor som uppfyllde re-
kommendationerna 2010–2018 (WHO:s skolelevundersökning 
2010 och 2014, LIITU-undersökningen enkät 2016 och 2018).

Andelen 3–9-klassister som rörde på sig i enlighet med rekom-
mendationerna för fysisk aktivitet 2016 och 2018 (LIITU-under-
sökningen, aktivitetsmätning 2016 och 2018; Husu m.fl. 2019).

18 % 23 % 27 % 29 %
2018201620142010

Flickor

30 % 33 % 36 % 35 %
2018201620142010

Pojkar

(LIITU-undersökningen, aktivitetsmätning 2016 och 2018; Husu m.fl. 2019)

På basis av mätningar med accelerationssensorer rör 
nästan hälften av grundskoleleverna på sig i enlighet 
med rekommendationerna. Skillnaderna mellan ålders-
grupper är stora. För pojkar uppfylls rekommendatio-
nerna för fysisk aktivitet oftare än för flickor. (LIITU-un-
dersökningen 2018, aktivitetsmätning; Husu m.fl. 2019.)

Åk 1

Åk 3

Åk 5

2016

2018

Åk 7

Åk 9

79 %
62 %

71 %

54 %
44 %

66 %

41 %
38 %

46 %

32 %
22 %

41 %

32 %
26 %

38 % 19%
15 %

24 %

10 %
6 %

16 % Pojkar

Flickor

Alla

Pojkar

Flickor

Alla

Andelen elever som rörde på sig i enlighet med rekommen-
dationerna för fysisk aktivitet i olika åldersgrupper 2018 
(Husu m.fl. 2019) 
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Delmål 2c: En minskning i andelen elever som är fysiskt inaktiva

Barn och unga som rör på sig väldigt lite behöver sär-
skilt stöd för sin motion. De vanligaste åtgärderna för 
att främja fysisk aktivitet inspirerar vanligtvis inte 
dem som rör på sig allra minst. De behöver särskilda 
åtgärder, till exempel personlig rådgivning. (Siekki-
nen m.fl. 2019.)

12 procent av grundskoleleverna rör på sig väldigt lite, 
alltså en timme i dagen högst två gånger i veckan. An-
delen som är fysiskt inaktiva ökar med åldern. (LII-
TU-undersökningen 2018, enkät; Kokko m.fl. 2019.)

För barn och unga med funktionshinder uppfylls 
rekommendationerna för fysisk aktivitet mer säl-
lan, och bland dem finns fler fysiskt inaktiva barn 
och unga. (Tuloskortti 2018.) Cirka 15 procent av alla 
barn och unga har ett funktionshinder eller en ska-
da som relaterar till deras syn, hörsel, mobilitet el-
ler kognitiva hantering av information som påver-
kar deras dagliga sysslor. 

14 % 14 % 26 %
Åk 9Åk 7Åk 5

7 % 10 % 17 %
Åk 9Åk 7Åk 5

Andelen elever som är fysiskt inaktiva (%) (LIITU-under-
sökningen 2016, enkät; Tuloskortti 2018; Ng 2018) 

Inget funktionshinder: 

Funktionshinder: 

Positiv utveckling på 2010-talet – andelen 
inaktiva elever har minskat

På basis av enkäterna som upprepats i samma format 
har andelen inaktiva barn och unga minskat under 
det senaste årtiondet. (Tuloskortti 2018.)

Inverkan på lång sikt

För att uppskatta inverkan på lång sikt kan man i fort-
sättningen granska följande indikatorer:

 • Grundskolelevers fysiska funktionsförmåga 
 • Grundskolelevers hälsotillstånd och relaterade 

symptom
 • Grundskolelevers sociala välbefinnande 

Dessutom granskas den fysiska aktivitetens 
indirekta inverkan och nytta för skolgemenskapen, 
t.ex. beträffande lärande, samhörighet och trivsel 
i skolan, närmare i publikationen om skolornas 
verksamhet som utkommer 2019 (Aira & Kämppi 
2017; Rajala m.fl. 2018).

Andelen elever i åldern 11–15 som är fysiskt inaktiva 
(WHO:s skolelevundersökning, enkäter 2010 och 2014; 
LIITU-undersökningen enkäter 2016 och 2018.)

18 % 14 % 11 % 11 %
2018201620142010

Flickor

16 % 12 % 11 % 13 %
2018201620142010

Pojkar

Andelen av alla elever i grundskolan som är fysiskt inaktiva: 
(Åk 1–9)

2018

12 %

11 %

12 %
Pojkar

Flickor

Alla



102 103

Källförteckning
Skolan i rörelse-spetsprojektrapportens 
delpublikationer 
liikkuvakoulu.fi/kärkihankeraportti
Hakamäki, M., Aira, A., Turpeinen, S. & Laine, K. 2018. 
Skolan i rörelse. Från ett projekt för att främja motion 
till ett riksomfattande program och ett av regeringens 
spetsprojekt. Jyväskylä: Forskningscentralen LIKES.

Kämppi, K., Inkinen, V., Hakonen, H., Aira, A., Turpeinen, 
S. & Laine, K. 2018a. Skolan i rörelse går framåt i skolornas 
verksamhetskultur. Jyväskylä: Forskningscentralen LIKES.

Lehtonen, K., Aira, A., Turpeinen, S. & Laine, K. 2018. En 
nätverksbaserad förvaltning och mångsidiga kompanjonsnätverk i 
Skolan i rörelse -programmet. Jyväskylä: Forskningscentralen LIKES.

Rajala, K., Kämppi, K., Aira, A., Turpeinen, S. & Laine, 
K. 2018. Ändra verksamhetskulturen för att skapa 
gemenskap. Jyväskylä: Forskningscentralen LIKES.

Rajala, K., Kämppi, K., Inkinen, V. & Laine, K. 2018. Gemenskap 
och glädje. Skolan i rörelse som stöd för personalens 
delaktighet. Jyväskylä: Forskningscentralen LIKES.

Siekkinen, K., Tammelin, T., Aira, A., Turpeinen, S. & Laine, 
K. 2019. Lite fysisk aktivitet bland ungdomar i de högre 
årskurserna. Jyväskylä: Forskningscentralen LIKES.

Övriga källor
Aira, A. 2012. Toimiva yhteistyö. Työelämän 
vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot. Jyväskylän 
yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 179. 

Aira, A. & Kämppi, K. (red.) 2017. Mot aktivare ocs trivsammare 
sklodagar. Mellanrapport 1.8.2015–31.12.2016 om programmet Skolan 
i rörelse. LIKES Research Reports on Physical Activity and Health 339.

Aira, A. & Laine, K. 2015. Liikkuvat koulut kunnassa. SWOT-analyysi 
Liikkuva koulu -toiminnan vauhdittajista ja sudenkuopista. 
LIKES Research Reports on Physical Activity and Health 311. 

Aira, A., Turpeinen, S. & Laine, K. 2015. Liikkuva koulu 
-kokeilukunnat 2012–15. Vakiintuuko toimintakulttuuri? LIKES 
Research Reports on Physical Activity and Health 307.

Forskningscentralen LIKES 2015. Skolan i rörelse: Bedömning 
av nuläget®. www.liikkuvakoulu.fi/nulaget.

Forskningscentralen LIKES 2019. Resultat från Skolan i rörelse-
programmets bedömning av nuläget. www.liikkuvakoulu.fi/nulaget. 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
2014. Utbildningsstyrelsens föreskrifter och anvisningar 2014:96. 

Haapala, H. 2017. Finnish Schools on the Move: Students’ 
physical activity and school-related social factors. LIKES 
Research Reports on Physical Activity and Health 331.

Haapala, H., Paukku, J., Suomalainen, A. & Räty, K. 2014. Liikkuva 
koulu kaikille oppilaille – toiminnallisuutta inklusiivisesti. 
Posterföredrag vid Skolan i rörelse-seminarium.

Hakamäki, M. 2018a. Intervjuer med företag som deltagit i 
Skolan i rörelse-seminariet. Opublicerad promemoria.

Hakamäki, M. 2018b. Skolan i rörelse-teman i kommunernas 
lokala läroplaner. Opublicerad promemoria.

Husu, P., Jussila, A.-M., Tokola, K., Vähä-Ypyä, H. & Vasankari, 
T. 2019. Objektiivisesti mitatun paikallaanolon, liikkumisen 
ja unen määrä. I verket S. Kokko & L. Martin (red.) Barns och 
Ungdomars Motions- och idrottsvanor i Finland. Resultat av LIITU-
undersökning 2018. Statens idrottsråds publikationer 2019:1, 27-40.

Kallio, J., Hakonen, H. & Tammelin, T. 2019. Koulumatkaliikunta. I 
verket S. Kokko & L. Martin (red.) Barns och Ungdomars Motions- 
och idrottsvanor i Finland. Resultat av LIITU-undersökning 
2018. Statens idrottsråds publikationer 2019:1, 98-100.

Kantomaa M., Syväoja H., Sneck S., Jaakkola T., Pyhältö 
K. & Tammelin T. 2018. Motion under skoldagen och 
inlärning. Lägesrapport januari 2018. Rapporter och 
utredningar 2018:1. Utbildningsstyrelsen.

Kokko, S., Martin, L., Villberg, J. & Ng, K. 2019. Itsearvioitu 
liikunta-aktiivisuus, ruutuaika ja sosiaalinen media sekä 
liikkumisen seurantalaitteet ja -sovellukset. I verket S. 
Kokko & L. Martin (red.) Barns och Ungdomars Motions- 
och idrottsvanor i Finland. Resultat av LIITU-undersökning 
2018. Statens idrottsråds publikationer 2019:1, 15-26.

Kokkonen, J. & Pyykkönen, T. 2018. Liikunnan aluehallinto – 
hallintohierarkian hiljainen väliporras. Liikuntatieteellisen 
Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 14.

Kuure, T. 2012. Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen 
kokonaisarviointi. Teoksessa T. Tammelin, S. Turpeinen & K. 
Laine (red.) Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen loppuraportti. 
LIKES Research Reports on Physical Activity and Health 261. 

Kuure, T. 2017. Liikkuva koulu -ohjelma paikallisen yhteistyön 
näkökulmasta. Loppuraportti. Bilaga till verket A. Aira & 
K. Kämppi (red.) Mot aktivare ocs trivsammare skoldagar. 

Mellanrapport 1.8.2015–31.12.2016 om programmet Skolan i rörelse. 
LIKES Research Reports on Physical Activity and Health 339.

Kuure, T. 2018. Intervjuer med Skolan i rörelse-programmets 
intressentgrupper. Opublicerad promemoria.

Kämppi K., Asanti R., Hirvensalo M., Laine K., Pönkkö, A., Romar J.-E. & 
Tammelin T. 2013.Trivsel och arbetsro – Skolpersonalens erfarenheter 
och åsikter om främjandet av en fysiskt aktiv verksamhetskultur i 
skolan. LIKES Research Reports on Physical Activity and Health 269.

Kämppi, K., Aira, A., Inkinen, V. & Laine, K. 2016. Self-
evaluation tool for physical activity promotion in schools: 
Findings from the Finnish Schools on the Move Programme. 
The 2016 ISPAH International Congress on Physical Activity 
and Health. Bangkok, Thailand, 16–19.11.2016. 

Kämppi, K., Inkinen, V., Aira, A., Hakonen, H. & Laine, K. 2017. 
Aktiivisen toimintakulttuurin edistäminen peruskouluissa 
itsearviointia hyödyntäen. Gymnastik- och idrottsvetenskapsdagarna. 
Jyväskylä 30.8–1.9.2017. Liikunta & Tiede 54(4), 92–93.

Kämppi, K., Inkinen, V., Aira, A., Hakonen, H. & Laine, K. 2018b. 
Liikunnallisen toimintakulttuurin nykytila peruskouluissa koulujen 
itsearvioinnin näkökulmasta. Liikunta & Tiede 55 (6), 88-95.

Kämppi, K., Laine, K., Inkinen, V., Aira, A., Hakonen, H. & Tammelin 
T. 2018c. How to evaluate progress in schools and municipalities? 
A Self-Evaluation Survey for Physical Activity Promotion in 
Schools. Movement to Move congress, Adelaide, 26–29.11.2018.

Kämppi, K., Inkinen, V., Kujala, J., Tammelin, T. & 
Laine, K. 2018d. Studier i rörelse – gemenskap och 
studieförmåga. Jyväskylä: Forskningscentralen LIKES.

Laine, K. 2017. Regionförvaltningsverkens Skolan i 
rörelse-intervjuer. Opublicerad promemoria.

Laine, K. 2018. Regionförvaltningsverket i Lapplands 
undervisnings- och kulturministeriets och LIKES besök hos 
Sametinget och diskussionstillfälle med representanter 
från samekansliet 23.10.2018. Opublicerad promemoria.

Laine, K., Blom, A., Haapala, H., Hakamäki, M., Hakonen, 
H., Havas, E., Jaako, J., Kulmala, J., Mäkilä, M., Rajala, K. & 
Tammelin, T. 2011. Projektet Skolan i rörelse; Mellanrapport. 
LIKES Research Reports on Physical Activity and Health 245.

Lehtonen, K. 2018. Nätverksanalys av Skolan i rörelse-
programmets administrativa nätverk och partnernätverk. 
Forskningscentralen LIKES. Opublicerad promemoria.

Lösningar för Finland. Statsminister Juha Sipiläs regerings 
strategiska program 29.5.2015. Regeringens publikationsserie 10/2015.

Maijala, H.-M. & Pasanen, S. 2015. Matalan kynnyksen 
iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen 
ja kehittäminen vuosina 2010–2013. LIKES Research 
Reports on Physical Activity and Health 300.

Martin, L., Suomi, K. & Kokko, S. 2019. Liikuntatilaisuudet. I 
verket S. Kokko & L. Martin (red.) Barns och Ungdomars Motions- 
och idrottsvanor i Finland. Resultat av LIITU-undersökning 
2018. Statens idrottsråds publikationer 2019:1, 41-46.

McMullen, J.M., Ní Chróinín, D., Tammelin, T., Pogorzelska, M. 
& van der Mars, H. 2015. International approaches to whole-
of-school physical activity promotion. Quest 67(4), 384–399. 

Ng, K.W. 2018. Resultat av LIITU-undersökningen 2016. 
Opublicerat meddelande för Tuloskortti 2018.

Siekkinen, K., Heiskanen, J., Oksanen, H., Hakonen, H. 
& Tammelin, T. 2018a. Lisää liikettä ammattiin opiskelun 
tueksi. Jyväskylä: Forskningscentralen LIKES. 

Siekkinen, K., Hakonen, H., Kulmala, J. & Tammelin, T. 2018b. Lisää 
liikettä opiskelun tueksi. Jyväskylä: Forskningscentralen LIKES.

Skolan i rörelse-registret 2019. Registrerade Skolor i rörelse i 
Finland 2010–2018. www.liikkuvakoulu.fi/kouluhakemisto. 

Statsrådet 2016. Genomförandet av regeringsprogrammet. 
Nya inlärningsmiljöer och digitala material för 
grundskolorna: Spetsprojektets etapper. 

Syväoja, H., Kantomaa, M., Laine, K., Jaakkola, T., Pyhältö, 
K. & Tammelin, T. 2012. Motion och lärande. Lägesöversikt – 
oktober 2012. Utbildningsstyrelsens promemorior 2012:5. 

Tammelin, T., Laine, K. & Turpeinen, S. (red.) 2012. Liikkuva 
koulu -ohjelman pilottivaiheen loppuraportti. LIKES 
Research Reports on Physical Activity and Health 261. 

Tammelin, T., Syväoja, H., Bugge, A. & Froberg, K. 2016. Different 
solutions from Finnish and Danish school systems for increasing 
school-day physical activity and supporting learning:  A top-down 
or bottom-up approach? In R. Meeusen, S. Schaefer, P. Tomporowski 
& R. Bailey (eds) Physical activity and educational achievement: 
Insights from exercise neuroscience (ICSSPE Perspectives). Routledge.

TEAviisari 2017. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
peruskouluissa – TEAviisari 2017. Institutet för hälsa och välfärd THL.

Tuloskortti 2018. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. LIKES 
Research Reports on Physical Activity and Health 345.

Undervisningsministeriet och Ung i Finland 2008. Rekommendation 
om fysisk aktivitet för skolbarn i åldern 7–18 år. 



104


