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Sammanfattning  

 
Många barn och ungdomar i Sveriges skolor når inte upp till Världshälsoorganisationens 

rekommendationer gällande fysik aktivitet. Då skolan är obligatorisk och alla barn och 

ungdomar vistas där flera timmar varje dag är det en plattform för att öka barn och 

ungdomars hälsa. Skolsköterskans roll innebär bland annat att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande med elevernas hälsa. För att öka elevernas fysiska aktivitet införde en skola 

i västra Sverige fysisk aktivitet på schemat, en aktivitet som går under namnet The Daily 

Mile. The Daily Mile innebär att eleverna lämnar klassrummet och den vanliga 

undervisningen för att springa eller gå i 15 minuter runt skolgården för att därefter återgå 

till undervisningen. Syftet med studien är att beskriva hur pedagogerna upplever 

elevernas hälsa vid införandet av fysisk aktivitet på schemat. En kvalitativt studie med 

induktiv ansats genomfördes, där tio pedagoger från skolan deltog i en 

fokusgruppsintervju. Fokusgruppsintervjun analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

och resulterade i fyra huvudkategorier: elevens fysiska hälsa, elevens psykiska hälsa, 

måluppfyllelse och organisation. Studien visar att pedagogerna upplever en ökad aktivitet 

hos eleverna under skoldagen. Pedagogerna upplevde en svårighet att motivera 

framförallt de äldre eleverna att delta i den gemensamma fysiska aktiviteten. Pedagogerna 

upplevde ett ökat välbefinnande och en högre självkänsla hos eleverna, även 

gemenskapen och tryggheten på skolan ansågs ha ökat. Studien visar att pedagogerna 

upplevde en högre närvaro och bättre skolprestation hos eleverna efter införandet av The 

Daily Mile. Pedagogerna ansåg att schemaläggning var en av de viktigaste 

förutsättningarna för att kunna genomföra The Daily Mile. Även tydliga instruktioner var 

av vikt, vilket gjorde aktiviteten enkel att genomföra och ledde till ett ökat engagemang 

hos personalen. Studien slutsats är att pedagogerna upplevde att elevernas fysiska och 

psykiska hälsa hade gynnats av införandet av The Daily Mile.  

 

Nyckelord: hälsa, fysisk aktivitet, elever, pedagoger, The Daily Mile, fokusgruppsintervju 
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INLEDNING 

Fysisk aktivitet är positivt för alla oavsett ålder men speciellt viktigt för barn och ungdomar. 

Fysisk aktivitet i olika former utvecklar inte bara motorik och koordination utan stärker även 

barn och ungdomars inlärningsförmåga. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla barn och 

ungdomar daglig fysisk aktivitet och ha förutsättningar för att skapa miljöer som stödjer 

regelbunden fysisk aktivitet och utevistelse. Vi författare är skolsköterskor och har träffat 

många barn och ungdomar som inte är fysiskt aktiva varken i skolan eller på fritiden och inte 

når upp till de rekommendationer som bland annat Världshälsoorganisationen har utarbetat för 

fysisk aktivitet. I samband med införandet av fysisk aktivitet på schemat i en skola i västra 

Sverige blev vi intresserade av att undersöka pedagogernas upplevelse om elevernas hälsa vid 

införandet av fysisk aktivitet det vill säga The Daily Mile på schemat. 

 

BAKGRUND 

Barn och ungdomar 
Enligt Förenta Nationernas barnkonversion, från 1989 är ett barn varje människa under 18 år. 

Alla länder som skrivit på konvention om barns rättigheter ska vidta åtgärder för att upprätthålla 

en god preventiv hälsovård. I enighet med Barnkonventionen har alla barn rätt till den bäst 

möjliga hälsa (Unicef 2009). Det finns inte en konsensus på hur begreppet ungdom definieras, 

utan vilken ålder som utgör ungdomsåren definieras olika. World Health Organisation (2017) 

menar att åldrarna 10–19 år innebär att vara ungdom. Enligt Statistiska centralbyrån SCB 

(2017) finns det cirka 1 500 000 barn mellan 0–14 års ålder och 755 000 ungdomar i Sverige, i 

åldern 12–18 år. Detta innebär att ungefär 20 procent av landets befolkning utgörs av 

åldersgruppen 0-18 år. 

 

Hälsa  
Hälsa är vårdvetenskapens och vårdandets centrala fenomen, begrepp och fokus (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 47). Begreppet hälsa kan definieras på olika sätt. Världshälsoorganisationens 

(WHO) definition av hälsa från år 1948 lyder ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande”. Den definitionen får snarare ses som ett ideal än som något 

som många människor kan nå i verkligheten. Fenomenet hälsa är ett tillstånd som rör hela 

människan och är en upplevelse av att vara i jämvikt. Vid Världshälsoorganisationens 

Ottawakonferens som ägde rum 1986 definierades hälsa som en resurs ”Hälsa ses som en resurs 

i vardagslivet, inte målet med livet”. Hälsa är ett positivt koncept som betonar sociala och 

individuella resurser såväl som fysisk förmåga (WHO 1986). 

 

Hälsa måste förstås som något mångdimensionellt, som har olika innebörd för människor och 

som kan uppfattas olika vid olika tillfällen i livet, hälsa är inget konstant. Daglig möjlighet till 

rörelse och stillhet är en grundbult i en hälsoprocess som betonar livskraft och livslust 

(Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 47, 49, 229). Hälsofrämjande arbete är inte enbart hälso- och 

sjukvårdens ansvar och det sträcker sig längre än till en hälsosam livsstil det är också 

välbefinnande. Enligt den norske professorn i invärtesmedicin, Peter Hjort definierades hälsa 

redan på 1980-talet som följande ”som det överskott av energi vi har i förhållande till vardagens 

krav” (Borup 2012, s. 58). 
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Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar 
Många hälsorelaterade livsstilar och beteenden grundläggs redan i ungdomsåren och goda 

motionsvanor är inget undantag. Likaså är låg grad av fysisk aktivitet under ungdomsåren en 

riskfaktor för förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder (Folkhälsomyndigheten 

2014, s. 36). 

 

Allt som har att göra med vårt dagliga liv påverkar också vår hälsa och välbefinnande. Enligt 

Dahlberg & Segersten (2010, ss. 229–230) spelar livsstilsfrågorna en viktig roll som till 

exempel hur vardagslivet levs och om fysisk aktiv i någon form utövas. Fysisk aktivitet har en 

betydelse för hälsoprocesserna och borde vara integrerat i allt vårdande. Den ”dagliga rörelsen” 

som uppkommer vid aktiviteter i någon form exempelvis gå eller cykla, är en sorts fysisk 

aktivitet. Den vardagliga rörelsen är viktig för att hälsoprocesserna skall fungera maximalt 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 220, 230). Livsstilsfrågorna är en del av det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet som skolsköterskan har som huvudfokus i skolan. Fysisk aktivitet 

och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser 

av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare 

i livet. Fysisk aktivitet och rörelse i olika former utvecklar motorik och koordination samt 

stärker barn och ungdomars inlärningsförmåga. Även korta pass av fysisk aktivitet påverkar 

elevernas förutsättningar att klara skolan (Hansen 2016, ss.182–185). 

 

Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och 

samhället (Skolverket 2017). Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) är fysisk aktivitet alla sorters 

kroppsrörelse som uppstår till följd av skelettmuskulaturens sammandragningar och som leder 

till ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet kan bland annat vara vardagsaktiviteter, transport 

till fots eller med cykel, lek och friluftsliv, motion och fysisk träning (WHO 2015). Det som 

kallas hälsofrämjande fysisk aktivitet är den fysiska aktivitet som förbättrar hälsan utan att leda 

till skada eller utgöra en risk (Folkhälsomyndigheten 2017). Barn och ungdomar 

rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten 

bör vara främst av aerob karaktär och intensiteten måttlig till hög (WHO 2010). 

 

Det finns en stor mängd data som tyder på att ökat stillasittande är associerat med ökad risk för 

ohälsa hos barn och unga. Barn är mer stillasittande med stigande ålder (Berglind & Tynelius, 

2017). Aktuell forskning talar för att långa perioder av stillasittande kan leda till ohälsa, men 

det finns idag inte tillräckligt underlag för att ge någon evidensbaserad specifik 

rekommendation för stillasittande (FYSS 2017). Studier av Berglind & Tynelius (2017) visar 

att barn redan som fyraåringar inte kommer upp i de nivåerna av fysisk aktivitet som 

rekommenderas av WHO. Pearce, Harrell & McMurray (2008) visar i sin studie att fysisk 

aktivitet är en viktig del i hälsofrämjande arbetet i skolan. Att minska stillasittande och fysisk 

inaktivitet bland barn och unga är en av de viktigaste globala hälsoutmaningarna under det här 

århundradet (Berglind & Tynelius 2017).  
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The Daily Mile 
The Daily Mile är ett projekt som startades av läraren Elaine Wylie’s på St Ninian grundskola 

i staden Stirling i Skottland, för sex år sedan (Freeman 2017). Pedagogerna i skolan upptäckte 

att eleverna i hög grad var överviktiga och fysiskt inaktiva. Skolan beslutade att införa 

schemalagd fysisk aktivitet där eleverna gick ifrån lektionerna och sprang, joggade eller 

promenerade i 15 minuter runt fotbollsplanen. Springer eleverna i 15 minuter blir det cirka 1,6 

km = en engelsk mil (1 Mile). Pedagogerna såg redan efter en kort tid att The Daily Mile var 

en ”mirakelmedicin”, eleverna gick ner i vikt, blev mer aktiva, åt och sov bättre samt presterade 

bättre i skolan. Eleverna byter inte om eller duschar efter The Daily Mile utan de går tillbaka 

till klassrummet och fortsätter arbeta (The Daily Mile 2018). Forskare från Stirling universitet 

(Chesham et al. 2018) genomförde 2016 en studie där elevernas fysik och tillväxt kontrollerades 

för att se effekterna av The Daily Mile.  

 

Studien genomfördes i syfte att ta reda på om The Daily Mile förbättrade elevernas prestation 

både fysiskt och inlärningsmässigt. Studien visade att den fysiska aktiviteten ökade samt 

genererade ett lägre Bodymassindex (BMI) hos eleverna. I Birmingham har en likartad studie 

genomförts med liknande resultat när det gäller minskat BMI, ökat välbefinnande samt ökad 

kondition hos eleverna. Även skolprestationerna ökade efter att The Daily Mile införts 

(Breheny et al. 2018). Konceptet har nu spridits över hela Skottland, till Europa och därefter till 

övriga delar av världen. Skotska parlamentet försöker nu få Skottland att bli det första 

geografiska området i världen där alla skolor använder sig av The Daily Mile (Duncan 2017). I 

dag används The Daily Mile i mer än 5000 skolor jorden runt (The Daily Mile 2018). Från 

höstterminen 2018 startade The Daily Mile i en låg- och mellanstadieskola i västra Sverige som 

första skola i landet.  

 

Skolan i Sverige 
Grundskolan är en obligatorisk skolform för barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 

nio, grundsärskolan finns från årskurs ett till nio. Definition av ”elev” är den som deltar i 

utbildning enligt skollagen (SFS 2010:800 1 kap.§ 3). Pedagog är den som i sitt yrke använder 

sig av pedagogik i syfte att underlätta och befrämja hos den undervisade (Svenska Akademins 

ordböcker 2018).  

 

För att ett lärande ska kunna ske måste eleverna må bra både fysiskt och psykiskt. Det är i dag 

väl känt att regelbunden fysisk aktivitet har positiv effekt på barns och ungdomars hälsa, både 

på kort och lång sikt. Enligt Skollagen (Skolverket 2009) ska skolan ha en gemensam bild av 

vad som är hälsofrämjande och förebyggande arbete vad gäller fysisk aktivitet och vad som bör 

vara en naturlig del av skoldagen. Enligt läroplanen för grundskolan ska undervisningen 

behandla följande centrala innehåll, fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika 

årstider och i olika väder samt kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och 

välbefinnande (Skolverket 2009). Interventionsstudier har genomförts med målet att långsiktigt 

öka ungas fysiska aktivitetsgrad. Resultatet visar en relativt svag kvarvarande positiv effekt på 

den fysiska aktiviteten efter avslutad intervention hos barn och ungdomar. Även om ämnet 

idrott och hälsa inkluderas har det svårt att visa på en långsiktig påverkan. (Lundvall & Brun-

Sundvall 2016, s. 47).  
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Elever är mindre fysiskt aktiva på helgdagar då de är hemma än de är på vardagarna då de 

tillbringar tiden i skolan (Berglind &Tynelius 2017). Skolan skall sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Ericson 2005). Hur skolgården är 

utformad påverkar hur aktiva skoleleverna är på rasterna (Pagels, et al. 2014). Elever som är 

fysiskt aktiva lyckas bättre i skolan och får högre betyg än de som är mer stillasittande (Fröberg, 

Raustorp. Pagels, Larsson & Boldemann 2017). 
 

Elevhälsan och skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, socialpsykologiska och specialpedagogiska 

insatser. Elevhälsans syfte är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att skapa en 

positiv lärandesituation för eleverna, samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Arbetet med elevhälsa innebär en hög grad av samverkan mellan den samlade elevhälsan, lärare 

och övrig personal i skolan (Socialstyrelsen & Skolverket 2016, s. 28).  

 

Elevhälsans medicinska insats (EMI), tidigare kallad skolhälsovård består av skolsköterska och 

skolläkare. Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden och de är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Som sjuksköterska finns etiska koder 

att basera sitt arbete på. International Council of Nurses (ICN) antog den första etiska koden 

för sjuksköterskor år 1953. Den etiska koden belyser bland annat att sjuksköterskan ska arbeta 

för en hållbar miljö och är medveten om miljöns betydelse för hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Skolsköterskan och skolläkarens verksamhet regleras av 

skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. §25–28) som säger att insatserna ska främja elevernas hälsa 

och dels av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017, 30 kap.) vars mål är att ge en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Skolsköterskan finns med i skolans vardag och träffar 

regelbundet alla elever under hela skoltiden, det finns då goda möjligheter att bedriva 

förebyggande och hälsofrämjande insatser så väl på individ som på gruppnivå (Morberg 2012a, 

ss. 31, 41–42). 

 

Barn och ungdomars fysiska aktivitet påverkas av omgivningen, därför har skolan och därmed 

elevhälsan en viktig och unik roll som träffar i stort sett alla barn och ungdomar. EMI ska 

erbjuda tre hälsobesök jämt fördelat under skoltiden (Socialstyrelsen & Skolverket 2016, ss. 

30, 31, 33). Hälsosamtalen som hålls av skolsköterskor är ett tillfälle att bland annat ta upp 

fysisk aktivitet med eleverna (Socialstyrelsen & Skolverket 2016, ss. 101, 111, 153). 

Hälsofrämjande omvårdnad, folkhälsoarbete och medicinsk vetenskap är kunskapsområden 

som räknas som bas i skolsköterskans profession. Hälsofrämjande omvårdnad är att ta tillvara 

de friska hos eleverna och att försöka förebygga hälsorisker och motivera till förändrade 

levnadsvanor (Morberg 2012b, s 48). 

 

Hållbar utveckling i samband med fysisk aktivitet 
Med hållbar utveckling menas att människan ska vara förmögen att leva på en planet med 

begränsade resurser i förhållande till miljö, ekonomi och socialt. Hållbar utveckling ur ett 

miljöperspektiv innebär att människan ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationer (Brundtland 1984). Världens länder har åtagit sig att arbeta med Agenda 2030 som 

har 17 olika mål för att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Mål nummer 3 handlar 

om alla människors rätt till välbefinnande och god hälsa i alla åldrar (Regeringskansliet 2017). 

För att dagens barn och ungdomar ska kunna leva och tillfredsställa sina behov utan att 

undergräva möjligheterna för framtida generationer att tillfredsställa sina behov måste 

begreppet hållbar utveckling övervägas i det dagliga livet (Schantz 2012). 
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För att kunna öka den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar och därmed påverka 

folkhälsan, måste aspekten av hållbar utveckling beaktas (Schantz 2012). För att främja fysisk 

och psykisk hälsa, välbefinnande och en ökad förväntad livslängd måste bör en aktiv livsstil 

uppmuntra, samt ge tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Skolan är en god arena i 

utförandet av fysisk aktivitet då den är obligatorisk under grundskoletiden. Genom att eleverna 

utför aktiviteten under skoltid så sker det under betingelser som bidrar till en hållbar utveckling 

(Schantz 2012).  
 

PROBLEMFORMULERING  

Då fysisk aktivitet, hälsa och skolprestation har ett tydligt samband är dagens stillasittande 

livsstil ett stort hälsoproblem, inte minst i skolan. Fysisk aktivitet har en påverkan på hjärnan, 

minnet kan förbättras och förmågan att lära kan öka. Forskning har visat att korta pass med 

fysisk aktivitet kan förbättra läsförståelsen och göra hjärnan mindre stresskänslig. 

Rekommendationerna för barn och unga är att de ska vara fysiskt aktiva minst 60 minuter om 

dagen. Internationellt har fysisk aktivitet det vill säga The Daily Mile införts på skolschemat 

sedan flera år tillbaka. I västra Sverige har en skola som först i landet infört The Daily Mile på 

schemat. Därmed är forskningen ännu begränsad om dess effekt på elevernas hälsa i Sverige. 

Pedagogerna är de personer som eleverna träffar dagligen i skolan. Det är därför av intresse för 

skolsköterskor att få pedagogernas syn på hur införandet av fysisk aktivitet på schemat, det vill 

säga The Daily Mile, har påverkat elevernas hälsa. 

 

SYFTE 

Att med fokus på elevernas hälsa beskriva pedagogers erfarenhet av att införa The Daily Mile 

på schemat  

 

METOD 

Ansats 
För att uppnå syftet valdes en kvalitativ studie med kvalitativ innehållsanalys och en induktiv 

ansats (Lundman & Hällman-Graneheim 2012, ss. 187–188). Avsikten med kvalitativa 

forskningen är att den äger rum i fenomenets naturliga miljö. Den kvalitativa metoden 

kännetecknas av att forskaren är flexibel och anpassningsbar och har ett öppet förhållningssätt 

mot forskningsfältet (Henricson & Billhult 2017, ss. 111–112). Induktiv ansats innebär en 

förutsättningslös analys baserad på människors berättelse om sina upplevelser. En text kan ha 

flera olika giltiga tolkningar och det är genom läsaren som texten får sin mening (Lundman & 

Hällman-Graneheim 2012, s. 188). Det innebär tolkning av informanternas berättelse bör göras 

med medvetenhet om rådande kultur, personliga historia och livsvillkor (Lundman & Hällman-

Graneheim 2012, s. 188). 

 

En induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av data som bygger på pedagogers 

upplevelser om elevers hälsa i skolan efter införandet av The Daily Mile. Texten för analysen 

bör ses i sitt sammanhang. Då studien planerades reflekterade författarna över sin egen 

livserfarenhet och yrkeserfarenhet inom det fenomen som skulle studeras, så som teoretiska 

kunskaper, erfarenheter men även förutfattade meningar (Lundman & Hällman-Graneheim 

2012, ss. 188, 197; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). 
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Deltagare 
Inkluderingskriterierna var 10 pedagoger med minst ett års yrkeserfarenhet som pedagog på 

skolan som infört The Daily Mile och som hade erfarenhet av fysisk aktivitet på schemat. 

Informationsbrev om studien skickades med e-post till rektorn på skolan som infört fysisk 

aktivitet på schemat (Bilaga 1). Rektorn lämnade sedan ut namn på pedagoger som stämde in 

på inklusionskriterierna och som tackat ja till att delta i studien. Informationsbrev delades ut till 

de tio pedagogerna innan intervjun (Bilaga 2). Ingen av pedagogerna som tillfrågades tackade 

nej till att delta i studien. I samband med intervjun lämnades ett samtyckesformulär till 

pedagogerna (Bilaga 3). 

 

Pedagogerna arbetade med elever i ålder mellan sex och tolv år i olika klasser i grundskolan 

och särskolan. Det var tre män och sju kvinnor, i åldern 31–62 år. De hade erfarenhet av att 

arbeta som pedagoger mellan 4–16 år och de hade arbetat på den aktuella skolan mellan 1–15 

år. Deltagarna inkluderades ändamålsenligt, vilket syftar till att de kan ge information om 

fenomenet och har erfarenhet så att det skapas ett underlag till studien så att syftet kan besvaras 

(Henricson & Billhult 2017. s. 115). 

 

Datainsamling 
En fokusgruppsintervju är en bra metod då det skapar diskussion mellan fokusgruppsdeltagarna 

vilket genererar en större mängd data (Wibeck 2010, ss. 56–60). Fokusgruppsintervju anses 

som en lämplig metod för att undersöka människors erfarenhet, motiv, argument och 

värderingar. Först gjordes intervjufrågor och följdfrågor till en intervjuguide (Bilaga 4). 

Intervjuguiden användes som stöd under fokusgruppsintervjutillfället. Fokusgruppsintervjun 

var av ostrukturerad karaktär vilket innebär att gruppmedlemmarna i så stor utsträckning som 

möjligt talar med varandra och inte med moderatorn, samtidigt är det svårt att helt hålla sig till 

helt ostrukturerad utan det blir ofta en halvstrukturerad fokusgruppsintervju. 

Gruppmedlemmarna har möjlighet att ta upp egna frågor som inte hör till intervjuguiden, så 

länge aspekterna håller sig till ämnet behöver inte moderatorn gå in och avbryta (Wibeck 2017, 

ss. 170, 173–174). 

 

Innan fokusgruppsintervjun startade gav alla deltagarna sitt informerade samtycke om att delta 

i studien (Bilaga 3) (Kjellström 2017, s. 69). Gruppdeltagarna var informerade om att intervjun 

skulle spelas in och att de hade rätt att avbryta sin medverkan om de så önskade. De svarade 

även på frågar angående kön, ålder, hur länge de hade arbetat som pedagog samt hur länge de 

hade arbetat på skolan (Lundman & Hällman-Graneheim 2012, s. 189). Intervjun spelades in på 

mobiltelefon och pågick under 80 minuter. En av författarna var moderator och den andra var 

observatör (Wibeck 2017, s. 177). 

 

Fokusgruppsintervjun hölls i ett konferensrum på skolan. Intervjun gjordes vid en tidpunkt då 

pedagogerna hade planeringstid. Alla pedagoger var närvarande och de kände varandra relativt 

väl. Enligt Wibeck (2012, s. 63) så rekommenderas en homogen grupp då syftet är att uppnå 

intimitet och samförstånd så att gruppdeltagaran är villiga att delge varandra sina åsikter om 

fenomenet som ska studeras. En provintervju hade genomförts under våren 2018 och frågorna 

i intervjuguiden hade därefter justerats för att passa bättre till syftet (Danielson, 2017, s. 149). 
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Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012, ss. 187–201) används 

ofta inom vårdvetenskap, då den fokuserar på tolkning och granskning av texten, det vill säga 

den transkriberade intervjun. Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer 

genom att se skillnader och likheter i textinnehållet. Därefter utrycks skillnaderna och 

likheterna i kategorier och eventuellt teman på olika abstraktions- och tolkningsnivåer 

(Lundman & Hällman-Graneheim 2012, s. 189; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). 

 

Analysen av fokusgruppsintervjun startade direkt efter att utskriften av intervjun var gjord. 

Författarna transkriberade ordagrant var sin del av fokusgruppsintervjun (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012, s. 190). Transkribering gav en återupprepning av intervjusituationen 

(Danielson 2017, s. 152). Intervjutexten analyserades förutsättningslöst enligt Graneheim & 

Lundman (2004) och Lundman & Hällgren Graneheim (2012, ss. 187–201) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Den transkriberade texten lästes igenom ett flertal gånger var för sig 

och även gemensamt för att få en helhet av textinnehållet. 

 

Meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte valdes ut och kondenserades. 

Kondensering innebär en process där texten görs kortare och mer lätthanterlig utan att det 

centrala innehållet förvanskas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 190). Därefter 

kodades de meningsbärande enheterna. En kod är en etikett på en meningsbärande enhet. Av 

39 koder bildade författarna sedan 14 underkategorier och fyra huvudkategorier. Koderna 

grupperades utifrån liknande innehåll och sammanfördes i kategorier med underliggande 

underkategorier vilka belyses med direktcitat från intervju. Efter att likheter och skillnader 

utskilts formulerades texter för att lyfta fram och tydliggöra innehållet i kategorierna. En aspekt 

är det sammanhang som omger texten, det vill säga textinnehållet måste förstås utifrån den text 

som kommer innan och efter. En text kan ha flera olika giltiga tolkningar och det är genom 

läsaren som texten får sin mening. I den här studien analyserades först det manifesta innehållet 

i texten utifrån de ord som använts, det vill säga det synliga och textnära. Därefter abstraherades 

innehållet i texten och till viss del tolkades innehållet, men inte fullt ut i teman (Graneheim & 

Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, ss. 189–190). 

 

 

Se exempel på analysprocessen i Tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

…en klass med stort 

rörelsebehov, helt 

enkelt en ovanlig 

kombination av elever 

och de som man 

märker behöver dom 

springa ju faktiskt, det 

är många som kör varv 

efter varv och det går 

ju inte att hänga med, 

nej inte med dem som 

har ett enormt 

rörelsebehov… 

Klass med stort 

rörelsebehov, märks 

att de behöver 

spinga många kör 

varv efter varv 

Att ha ett stort 

rörelsebehov 

Rörelse Elevens fysiska 

hälsa 

…det är viktigt, dom 

ska få en känsla av att 

lyckas. känna att det 

här är någonting som 

jag klarar av. för vissa 

kan skolan vara bara 

moment som man inte 

klarar av. då sjunker 

hela deras självkänsla, 

då kan man känna att 

man kan mindre än vad 

man egentligen kan… 

Det är viktigt, dom 

ska få en känsla av 

att lyckas. Känna 

att det här är 

någonting som jag 

klarar av 

Dom ska få en 

känsla av att 

lyckas 

Självkänsla Elevens psykiska 

hälsa 

 

 

Etiska övervägande  
Studien följer de forskningsetiska riktlinjerna som grundar sig på fyra allmänna huvudkrav. De 

kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2018, s. 6). Studien genomfördes så att forskningsetiska riktlinjer kunde 

följas, skriftlig information om studien, dess syfte och genomförande skickades ut och gavs 

muntligt både till rektor och informanterna som skulle delta i studien. Deltagarna informerades 

om att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta deltagande när som helst utan 

motivering. Deltagarna fick skriva på ett samtycke innan intervjun, på så sätt uppfylldes 

samtyckeskravet. Materialet behandlades konfidentiellt, intervjuerna raderades när de var 

transkriberade och avkodades, materialet förvarades på ett sådant sätt att de bara var tillgängligt 

för författarna och handledaren. Materialet som samlades in behandlades konfidentiellt, det vill 

säga att materialet under processen förvaras på ett sådant sätt att det inte är åtkomligt för 

utomstående. Resultatet redovisas på ett sätt som göra att det inte går att identifiera enskilda 

personer som deltagit i studien (Sandman & Kjellström 2013, s. 330). Nyttjandekravet innebär 

att materialet endast får användas till studien och inte till något annat (Vetenskapsrådet 2017, 

s. 14; Kjellström 2017, ss. 68–69). 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier: elevens fysiska hälsa, elevens psykiska hälsa, 

måluppfyllelse och organisation. De fyra huvudkategorierna innehåller 14 underkategorier som 

presenteras i Tabell 2. 

 
 Tabell 2. Översikt av underkategorier och huvudkategori 

Underkategori Huvudkategori 

Rörelse 

 

Elevens fysiska hälsa 

Fysisk aktivitet 

 

Svårt med motorik och ork 

 

Välbefinnande 

 

Elevens psykiska hälsa 

Självkänsla 

 

Ökad gemenskap 

 

Ökad trygghet 

 

Svårt med motivation 

 

Förbättrade skolprestationer 

 

Måluppfyllelse 

Ökad skolnärvaro 

 

Schemaläggning av fysisk aktivitet 

 

Organisationen 

Tydliga instruktioner 

 

Enkelt att införa 

 

Engagemang hos pedagogerna 
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Elevens fysiska hälsa 
 

Rörelse 

I samband med införandet av The Daily Mile blev pedagogerna uppmärksammade på det ökade 

rörelsebehov framförallt hos de yngre eleverna. Detta visade sig genom att eleverna vid flertalet 

tillfällen utövade mer fysisk aktivitet än de 15 minuterna som ingår i The Daily Mile under 

skoltid Det fanns flera elever som sprang varv efter varv utan att stanna, det fungerade bra för 

alla kan ta det i sin egen takt och ingen behövde vänta på någon annan. Eleverna märkte att de 

mådde bra och blev glada av att röra på sig, tyckte att det var kul och ville ha mer rörelse än 

bara The Daily Mile. Det framkom också i resultatet att även pedagogerna önskade att vissa 

elever skulle försöka att springa lite mer under The Daily Mile. Pedagogerna ansåg det här var 

början på en aktivitet som ska fortsätta under lång tid, så det får ta lite tid för alla att bli mer 

aktiva. Det positiva med The Daily Mile var att alla elever var ute varje dag och rörde på sig 

oavsett väder. För vissa elever innebar det att gå med raska steg istället för att springa. 

Pedagogerna upplevde att de såg stor skillnad på hur mycket eleverna rörde sig dagligen jämfört 

med när terminen startade. Pedagogerna lyfte fram att alla elever på skolan har ökat tiden i 

rörelse mer och mer sedan The Daily Mile startade vilket har en positiv inverkan på deras hälsa. 

Pedagogerna själva hade en stark tillförlitlighet till The Daily Mile och var positiva över att 

försätta med den dagliga aktiviteten och såg fram emot att se utveckling hos eleverna. 

 

”…man märker att många behöver […]de har ett stort rörelsebehov, de kör varv 

efter varv, det går ju inte att hänga med…” 

 

”…sedan kan man ju se det som att vi började från noll, de är ju ändå ute och rör sig 

dagligdags…” 

 

Fysisk aktivitet 

Pedagogerna ansåg att det var viktigt att eleverna redan under skoltiden fick en vana av att vara 

fysiskt aktiva. Alla pedagoger var väl införstådda i hur viktigt det är för elever att ha en vana 

av att vara fysiskt aktiva. De visade en stor förståelse för vilken roll skolan spelar som arena 

för fysisk aktivitet då mycket stillandesittande sker hemma framför dator eller surfplattor. 

Pedagogerna var mycket medvetna om att den fysiska aktivitet som eleverna skapar sig inom 

skolan också kan resultera i fysisk aktivitet utanför skolan. Denna vana kan de behålla över tid 

och fortsätta med i vuxen ålder. Pedagogerna upplevde att eleverna hade fått bättre uthållighet 

sedan The Daily Mile infördes på schemat. Den ökade fysiska aktiviteten har fått till följd att 

fler elever har fått bättre kondition. Pedagogerna upplevde också att de yngre eleverna har bättre 

uthållighet än de äldre eleverna. De såg även att de yngre sprang oftare och att de äldre eleverna 

promenerade mera. Resultatet visade att det fanns fler tillfällen än tidigare att röra på sig. Det 

finns nu daglig fysisk aktivitet för alla, alla skoldagar i veckan vilket i sin tur kan leda till en 

bättre hälsa för eleverna. Tidigare har skolan samarbetat med olika idrottsföreningar som besökt 

skolan. Då nådde skolan inte ut till alla elever och pedagogerna upplevde att genom The Daily 

Mile så når man ut till alla elever oavsett vad man har för bakgrund. På så sätt ges alla elever 

samma förutsättningar till att bli mer fysisk aktiv och få en mer hälsosam livsstil. 
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”…gör dom det inte i skolan är chansen väldigt liten att dom gör det utanför 

skolan, så vi la det på schemat varje dag…”  

 

”…jag upplever att lågstadiet har bättre uthållighet än vad mellanstadiet har […]  

 

”…jag tycker konditionen över lag hos många av barnen har förändrats…” 

 

Svårt med motorik och ork  

Genom att introducera The Daily Mile har pedagogerna fått en möjlighet att tidigare identifiera 

elever med motoriksvårigheter. Att dagligen utföra en fysisk aktivitet med eleverna gjorde att 

pedagogerna hade tillräckligt med tillfällen för att kunna spendera tid med varje elev och då 

upptäcka bland annat motoriska svårigheter. Pedagogerna kunde också se samband hos elever 

med motorikproblem, de hade ofta svårigheter med annat som till exempel skolarbete. 

Pedagogerna upplevde att det i varje klass fanns elever som hade svårt med motoriken eller inte 

orkade delta i aktiviteten i 15 minuter. Vid introduktionen av The Daily Mile var det många 

elever som ramlade vilket kan visa på behov av mer fysisk aktivitet.  

 

”… i början när hon skulle röra sig var det som hon inte visste hur man rör höger 

och vänster sida men nu springer hon…”  

 

” …de måste liksom lära sig vissa rörelser, vissa grovmotoriska rörelser…” 

 

Elevens psykiska hälsa 
 

Välbefinnande 

Studiens resultat visar att pedagogerna upplevde att de fått bättre kontakt med flera av eleverna 

då The Daily Mile ger dagliga tillfällen att samtala med eleverna. De upplevde att de fick en 

dialog med de elever som inte är så synliga i klassrummet eller de elever som inte pockade på 

uppmärksamhet hela tiden. Pedagogerna upplevde att många elever fått ett ökat välbefinnande 

av samtalen och att de fått en närhet till vuxna på skolan vid flera tillfällen i veckan. Eftersom 

The Daily Mile genomförs varje skoldag ges möjlighet för alla elever att få en liten pratstund 

med en vuxen på skolan. Pedagogerna upplevde också att de på ett enkelt sätt kunde stärka 

eleverna genom att uppmärksamma att de var med och genomförde aktiviteten på sin egen nivå. 

Pedagogerna har som mål att alla elever ska vara nöjda med sin insats efter den fysiska 

aktiviteter är genomförd. Pedagogerna strävar mot att eleverna ska få förståelse för att det kan 

vara jobbigt i början innan de fått en förbättrad kondition men att det gynnar dem på längre sikt 

och att de ska få en bättre hälsa som vuxen.  

 

”…många känner sig mer sedda, utav dom som inte pockar på så mycket 

uppmärksamhet…” 

 

”…när passet är färdigt ska alla vara glada och nöjda, känna att det här är något 

jag klarar av…” 
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Självkänsla 

Pedagogerna har märkt att de flesta eleverna har blivit gladare efter införandet The Daily Mile 

och att det även har börjat att märkas i klassrummet. En pedagog utryckte att hon upplevde att 

några elever hade ”vaknat” i klassrummet och att det händer något med deras inlärning. 

Pedagogerna sa också att det har satt igång något, eleverna rör sig och det händer något i 

kroppen och att de ser att elevernas självkänsla stärks i och med att eleven upplever att de 

lyckas. The Daily Mile kan lägga grunden för elevens känsla av att ha lyckats prestera, vilket 

ökar deras självkänsla. Ökad självkänsla ger ökat självförtroende vilket skett genom införande 

av The Daily Mile, en del av eleverna har börjat utmana sig själva även i klassrummet.  

 

”…så uttrycker eleven plötsligt […] jag är ju bra på det här och jag tycker jag 

ser en skillnad […] förut sa hon hela tiden nej, jag kan inte, jag är så dålig på det 

här och nu bara, hon har haft ÅP och nu kunnat börja reflektera över hela sin 

självkänsla…” 

 

Ökad gemenskap  

Pedagogerna upplevde att gemenskapen på skolan hade ökat efter införandet av The Daily Mile. 

Pedagogerna upplevde att alla elever även de med funktionsnedsättning, kunde delta på sin egen 

nivå och efter sina egna förutsättningar, vilket kan ha en gynnsam effekt på den psykiska hälsan. 

Resultatet visar att pedagogerna upplevde att all personal på skolan var positiva och angelägna 

om att få starta med fysisk aktivitet på schemat så snart som möjligt. Elever och pedagoger från 

alla klasser på skolan springer tillsammans vid ett tillfälle varje vecka, då springer idrottsläraren 

med en megafon och kommer med uppmuntrade tillrop till alla som medverkar i aktiviteten och 

till dem som står bredvid och tittar på. Genom införandet av The Daily Mile upplevde 

pedagogerna att gemenskapen stärkts mellan eleverna i klassen men också mellan eleverna på 

hela skolan. Gemenskapen och sammanhållningen ökade på skolan då alla elever och personal 

har aktiviteten tillsammans. Fysisk aktivitet på schemat uppfattas vara på en nivå som passar 

var och en vilket ses som positivt av pedagogerna. Uppfattningen hos pedagogerna var att det 

inte skulle få samma genomslag och resultat om varje klass hade gjort ett pass med fysisk 

aktivitet inne i klassrummet.  
 

 
”…elever som sitter i rullstol de kan man gå runt med så kan de också vara med i 

gemenskapen, det tycker jag är bra att det passar alla på olika sätt…” 

 

”…jag tänker att det är väldigt roligt när vi på onsdagar springer tillsammans och 

[…] håller i megafonen och ja, det blir sån sammanhållning…” 
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Ökad trygghet  

Det framgår av resultatet att sedan The Daily Mile infördes har tryggheten ökat på skolan. De 

upplevde också att det är en mer rörlig social miljö på skolgården, det var lättare för eleverna 

att alltid hitta någon att vara med på rasten och att det var lättare att byta kamrater att leka med. 

Pedagogerna uppfattade tidigare att det fanns en del otrygga platser på skolgården där eleverna 

inte så gärna ville uppehålla sig, där eleverna till och med kunde vara lite rädda för att befinna 

sig. Efter införandet av The Daily Mile rörde sig både elever och pedagoger mer naturligt runt 

hela skolgården vilket gör att klimatet känns mer öppet och säkrare. Pedagogerna uppfattar att 

det gör att fler elever känner sig trygga på skolgården och därav har eleverna geografiska värld 

blivit större. Pedagogerna upplevde också att de behövde ha uppsikt över alla sina elever så att 

de inte hamnade i konflikt eller bråk under The Daily Mile. Det var många vuxna ute vid varje 

The Daily Mile så att samtliga elever skulle känna sig trygga och risken för kränkande 

handlingar och därmed risken för psykisk ohälsa minimerades.  

 

”…rörligare social miljö, man kan byta grupp, kan prata med elever från andra 

klasser, alla kan hitta någon att vara med, jag tänker att den socialmiljön har 

påverkats jättemycket…” 

 

” …det gjorde också att vissa platser var lite otrygga men nu är man överallt, det 

ramar in…” 

 

Svårt med motivationen 

Pedagogerna som är ansvariga för eleverna i de yngre åldrarna upplevde att eleverna hade svårt 

att fokusera på att springa eller gå utan i stället ville leka. De kunde springa och gömma sig för 

att leka i en närliggande skogsdunge eller så ville de inte gå in när aktiviteten var slut, det 

innebar ändå att eleverna var fysiskt aktiva vilket ansågs positivt. Vid införandet av The Daily 

Mile upplevde pedagogerna att mycket tid togs från övriga lektioner då elever som inte var 

motiverade att delta i aktiviteten istället gjorde någonting annat. Det innebar att övriga elever 

fick mindre undervisningstid då pedagogerna försökte fånga in de elever som gjorde någonting 

annat. Detta problem minskade med tiden då eleverna fick aktiviteten som en vana. Upplevelsen 

hos pedagogerna var även att eleverna kunde ha svårt att fokusera på att springa utan i stället 

försökte ha kontroll på var de äldre kamraterna uppehöll sig om de exempelvis hade rast 

samtidigt som de yngre springer.  

 

”…i början sprang vi ju efter när de gömde sig men nu har vi börjat att bara gå 

in…” 

 

”…de små sprang ju och gömde sig i skogen, tog halva lektion att få in dem…” 

 

Vid införandet av The Daily Mile upplevde pedagogerna att de äldre eleverna var mer 

svårmotiverade till att delta i The Daily Mile än de yngre eleverna. De äldre eleverna ville hellre 

stå och prata med sina kompisar eller fortsätta spela fotboll under tiden aktiviteten pågick. 

Pedagogerna upplevde att de elever som inte var vana vid att röra på sig varje dag hade ett större 

motstånd till aktiviteten än de elever som var vana vid fysisk aktivitet. De äldre eleverna hade 

inte någon tidigare erfarenhet av regelbunden fysisk aktivitet på schemat, vilket var en 

anledning till att de var svårare att motivera. Pedagogerna upplever ändå att flera av de äldre 

eleverna har börjat röra sig mer ju längre The Daily Mile har pågått vilket är en början på en 

hälsosam livsstil. Pedagogerna beskriver att de inte längre tjatar på de som inte vill delta utan 

istället springer eller går med de motiverade eleverna.  
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De hade då sett att fler av de eleverna som från början var motsträviga anslöt till de andra i en 

allt större utsträckning. De beskriver även att en del omotiverade elever som hellre ville spela 

fotboll nu istället tar med sig bollen och går runt och studsar den. Alla pedagoger deltar själva 

genom att gå eller springa för att vara goda förebilder. Pedagogerna för de yngre eleverna hade 

haft funderingar kring om det kunde vara ett bekymmer för de äldre eleverna att inte kunna 

duscha efter aktiviteten. De äldre elevernas pedagoger såg inte detta som ett problem då flertalet 

av eleverna inte vanligtvis duschar efter idrottslektionerna heller.  
 

” …det är lite svårt att inspirera, de är lite motvalls, alltså dom vill chilla…. 

 

” …det är inte alla som duschar efter gympan, de är svettiga då, det kan inte vara ett 

problem…” 

 

Måluppfyllelse 
 

Förbättrade skolprestationer   

Pedagogerna upplevde att det skett en förändring med ett flertal elever även inne i klassrummet 

sedan The Daily Mile startade. De tyckte sig se att flera elever verkar kunna fokusera bättre än 

tidigare och för enskilda elever kan de se stora positiva skillnader. Några pedagoger uppgav att 

elever som tidigare har haft svårt med matematik nu kunde ta till sig undervisningen på ett nytt 

sätt. Pedagogerna kunde inte säkert veta vad det beror på men de såg en förändring hos eleverna 

sedan fysisk aktivitet på schemat infördes. Resultatet visade att pedagogerna såg att 

koncentrationsförmågan påverkades sedan eleverna börjat röra på sig varje dag. På 

idrottslektionerna kunde de se att alla elevers prestation har förbättrats men det sågs tydligast 

hos de yngre eleverna.  

 

”…jag kan se det speciellt i matte, förut sa hen hela tiden, nej jag är dålig på det 

här…” 

 

”… det börjar rulla på, det går snabbare i klassrummet också…” 

 

Ökad skolnärvaro  

Samtliga pedagoger upplevde att närvaron i de olika klasserna hade ökat sedan The Daily Mile 

infördes. Pedagogerna var eniga om att det var viktigt att följa upp frånvarokontrollen för hela 

skolan. Pedagogerna hade tidigare enbart kontroll på de egna elevernas närvaro. Efter 

införandet av The Daily Mile ville pedagogerna ta reda på hur frånvaron såg ut jämfört med ett 

år tidigare för att undersöka om det redan gick att se resultat. Pedagogerna upplevde även att 

andelen elever som hade sen ankomst till skolan på morgonen hade minskat betydligt. 

Pedagogerna hade uppmärksammat att enskilda elever som tidigare hade mycket hög frånvaro 

nu var oftare i skolan än de hade varit tidigare år. Resultatet visar att pedagogerna upplevde att 

genom ökad skolnärvaro är förutsättningarna för att lyckas i skolan större. 

 

”…min spontana känsla är att närvaron har ökat i alla fall…” 

 

”…vi har fler elever på plats varje dag nästan ingen kommer försent någon 

gång…” 
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Organisation 
 

Schemaläggning av fysisk aktivitet 

Studien visar att det var en viktig faktor för pedagogerna att The Daily Mile var schemalagt 

under dagen och veckan på ett sätt så det fungerade med övriga lektioner. Pedagogerna uppgav 

att de fått hjälp av rektorerna att få utrymme i sitt egna schema så att de har kunnat ha kvar sin 

planeringstid vilket de tycker underlättade. Det var olika organiserat i klasserna och vad som 

passade bäst kunde variera. Ett tillfälle varje vecka var gemensamt för hela skolan då alla 

klasser sprang eller promenerade tillsammans. Övriga dagar var det upp till varje klass att själva 

bestämma hur de skulle planera aktiviteten. Pedagogerna upplevde att det var viktigt att dagen 

som helhet fungerade för både elever och pedagoger. För vissa klasser var det viktigt att minska 

övergångarna mellan olika aktiviteter, för andra klasser var det bra att ta en paus mitt i ett långt 

arbetspass. En del klasser hade samma tid varje dag och tyckte det passade klassen bäst. Flera 

pedagoger upplevde att de har behövt modifiera schemat fler gånger för att det skulle fungera 

så bra som möjligt. Pedagogerna upplevde även att det var viktigt att de kunde planera The 

Daily Mile vid ett tillfälle då det var relativt tomt och fritt på skolgården så att det inte blev 

krockar med elever från andra klasser som hade rast. Pedagogerna upplevde att för de flesta 

eleverna var The Daily Mile som en vanlig lektion vilket visar på att eleverna har tagit till sig 

aktiviteten och den nya rutinen på ett bra sätt. En del pedagoger upplevde att eleverna kunde ha 

svårt att återgå till den aktivitet de höll på med innan de gick ut för The Daily Mile. Andra 

pedagoger upplevde att eleverna snabbt kunde återgå till den aktivitet de gjorde i klassrummet. 

Resultatet visar att för att kunna ge eleverna möjlighet till öka fysisk aktivitet och därmed en 

bättre hälsa var planering av aktiviteten avgörande. 

 

”…dom vet ju också att när klockan ringer klockan tolv då är det dags att 

springa…” 

 

”…det har inte varit några problem att komma in och fortsätta jobba, det känns 

som när vi kommer in vill de jobba ikapp den tiden och dom vill gärna ut och 

springa…” 

 

Tydliga instruktioner 

I samband med införandet av The Daily Mile skapades tydliga instruktioner för aktiviteten, 

genom att en gul linje målades runt skolgården. Detta underlättade för både elever och 

pedagoger att kunna följa den markerade banan runt skolan. Den gula linjen är som en fysisk 

påminnelse för alla på hela skolan. Pedagogerna upplevde det som den gula linjen har blivit 

skolans identitet och att det inte går att komma in i skolan utan att passera den gula linjen. 

Pedagoger som arbetar i särskolan upplevde att de eleverna som inte har så mycket språk ändå 

förstod konceptet med att springa efter den gula linjen. Studien visar att pedagogerna har sett 

att elever som var ute på rast och hade svårt att hitta på något att göra började nu istället gå runt 

utefter den gula linjen. Genom att ha tydliga instruktioner blev det en vana att gå runt den gula 

linjen vilket kunde bidra med ytterligare ökad fysisk aktivitet för eleverna och därmed påverka 

deras hälsa. Resultatet visar att genom den gula linjen finns skapas möjlighet till aktivitet även 

utanför ramen för The Daily Mile. Vilket bidrar till att eleverna kan öka sin fysiska aktivitet. 
 

”…bra att rita den gula linjen på skolgården […] ja, för det underlättar, det blir 

en fysisk påminnelse…” 
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”…ja man ser den hela tiden så det blir vår identitet. ja, den börjar inte och slutar 

inte, den går bra runt, runt…” 

 

”… jo vad gör dom, eleverna har börjat gå runt så dom står alltså inte stilla i klungor 

längre…” 

 

Enkelt att införa 

Pedagogerna upplevde att en av anledningarna till att införandet av The Daily Mile fungerat så 

bra var att konceptet var enkelt att genomföra. Inga förberedelser krävdes, förutom 

schemaläggning av aktiviteten. Pedagogerna ansåg aktiviteten som enkel att genomföra med 

eleverna genom att de endast tar på skor och jacka och därefter går ut och springer eller 

promenerar i 15 minuter runt skolan tillsammans med sina klasskamrater. När aktiviteten är 

klar går alla tillbaka in i klassrummet och fortsätter att arbeta. Pedagogerna i klasserna håller 

själv kontroll på tiden för aktiviteten. Pedagogerna upplevde att just på grund av enkelheten så 

går aktiviteten att genomföra veckans alla skoldagar året runt. Pedagogerna upplevde det som 

genomförbart redan innan det hade startat eftersom det redan fungerade på tusentals skolor runt 

om i världen.  Resultatet visar även att pedagogerna på ett enklare sätt kunde ha kontroll på 

elevernas fysiska aktivitet, de såg sina elever springa eller gå varje dag och därmed påverkade 

pedagogerna elevernas hälsa i positiv riktning 

 

”…det krävs ju inte så mycket, ingen lokal, inga speciella kläder, vi är bara 

ute…” 

 

Engagemang hos pedagogerna 

En av pedagogerna på skolan kom med förslaget om fysisk aktivitet på schemat och efter 

godkännande från skolledningen introducerades The Daily Mile. Pedagogen hade tidigare 

samarbetat med olika idrottsföreningar. Dessa idrottsföreningar hade använt skolan som arena 

och haft riktade aktiviteter med eleverna. Pedagogerna uppgav att aktiviteterna hade varit 

populära, men det som sågs som en nackdel var att aktiviteterna inte lockade alla elever på 

skolan. De som deltog i aktiviteterna var elever som redan var idrottsintresserade och var aktiva 

inom olika idrottsföreningar. Detta upplevde pedagogerna inte skapade förutsättningar för en 

jämlik hälsa.  

 

Innan the Daily Mile skulle införas hade skolledningen erbjudit fortbildning för hela skolans 

personal om samband mellan fysisk aktivitet, koncentration och inlärning. Resultatet visar att 

när konceptet presenterades för pedagogerna blev de mycket entusiastiska och ville starta 

aktiviteten omgående. Pedagogerna kände att det här var en aktivitet som kommer att kunna 

fungera över tid. Pedagogerna hade erfarenhet av att många elever inte hade någon fysisk 

aktivitet på fritiden. De såg The Daily Mile som ett sätt att öka den fysiska aktiviteten hos 

eleverna och i längden öka deras prestationen i skolan och i övriga livet. Resultatet visar att 

pedagogerna upplever att fastän tid togs från andra lektioner än idrott och hälsa så var alla ändå 

beredda att anta den utmaningen, för att kunna främja elevernas hälsa. Pedagogerna har en 

vision om att de ska få fortsätta med The Daily Mile och att det ska sprida sig till fler skolor i 

Sverige. Pedagogerna var samtidigt imponerade av varandra, att alla har varit så positiva och 

att det gått så förhållandevis enkelt att införa. De upplevde också att det hade blivit vinster på 

många fler plan än att bara att eleverna blivit mer fysiskt aktiva. Studien visar att pedagogerna 

engagemang i samband med införandet av The Daily Mile var stort på grund av skolledningens 

satsning på aktiviteten samt pedagogernas drivkraft för en likvärdig hälsa hos eleverna. 



   

 17 

 

 

 

”…när vi fick det beskrivit […] så föll allt på plats, vi var i alla fall inte 

svårövertalade och att hela skolan skulle göra det varje dag, då kändes det bara 

roligt…” 

 

”…det hade aldrig gått att göra en sådan här sak på skolan om inte alla liksom 

hade varit med på det, jag är jätteimponerad, det är inget lätt jobb att göra det 

fem dagar i veckan, det är skitjobbigt…”  

 

”…visionen är att det ska sprida sig och blir större och växa […] att det ska bli 

fler skolor i Sverige...” 

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Resultatet diskuteras nedan utifrån de huvudkategorier som framkommit: elevens fysiska hälsa, 

elevens psykiska hälsa, måluppfyllelse och organisation, se tabell 2 

 

Eleven fysiska hälsa  

Resultatet i studien visar på ett stort rörelsebehov framför allt hos de yngre eleverna. Eleverna 

blev glada och pigga av att röra på sig under skoldagen, flera rörde på sig mer än de 15 minuter 

som The Daily Mile pågick. De elever som inte var så fysiskt aktiva innan The Daily Mile 

infördes fick nu en ökad fysisk aktivitet på daglig basis då aktiviteten genomförs under alla 

skoldagar. I Skottland där The Daily Mile startade har det gjorts en rad studier om hur elevers 

fysiska hälsa har påverkats av den fysiska aktiviteten. Campbell, Calderwood, Hunter & Murray 

(2018) studie visade att The Daily Mile är ett lättillgängligt och effektivt sätt att få människor 

fysiskt aktiva. Att springa eller promenera är en aktivitet som inte innebär några stora kostnader 

för den som ska utöva aktiviteten och de flesta tycker det är roligt, och kan utan större 

svårigheter vara delaktiga i aktiviteten. The Daily Mile ökar förutsättningen för en mer jämlik 

fysisk hälsa hos eleverna. Fördelarna som studien tar upp är bland annat glädje, social 

samhörighet, fysisk hälsa och en ökad livslängd, det innefattar även aspekten hållbar 

utveckling. Resultatet ligger i linje med vad Schantz (2012) säger, för att främja den fysiska 

hälsan och en ökad förväntad livslängd så är skolan en arena för fysisk aktivitet då den är 

obligatorisk. Eftersom eleverna i The Daily Mile utför aktiviteten i skolan så sker det under 

betingelser som bidrar till en hållbar utveckling. Enligt Skollagen (2010:800) ska alla elever ha 

regelbunden fysisk aktivitet i skolan. Pearce, Harrell & McMurray (2008) visar i sin studie att 

i det hälsofrämjande arbetet i skolan är fysisk aktivitet en viktig del.  

 

Pedagogerna i denna studie var angelägna om att eleverna under sin skoltid skulle få som vana 

att vara fysiskt aktiva i sitt fortsatta liv. Dahlberg & Segersten (2010, ss. 229–230) menar att 

vardagslivet behöver levas så att fysisk aktivitet kan utövas på daglig basis. Bunkefloprojektet 

är ett projekt som pågick mellan 1998–2012 på en skola utanför Malmö där eleverna fick 40 

minuters extra skolidrott varje dag under sin skoltid Detta projekt har banat väg för ett flertal 

studier under åren med olika infallsvinklar för att analysera hur daglig fysisk aktivitet hos 

skolbarn kan påverka deras hälsa och måluppfyllelse. I avhandlingar som är relaterade till 

Bunkefloprojektet, både av Löfgren (2013) och Fritz (2017) har man sett att elevernas benmassa 

och muskelstyrka har ökat. Att elever redan i skolålder lägger grunden för ett starkt skelett och 
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ökad muskelmassa kan leda till att de får en bättre hälsa under livet. Resultatet från denna studie 

visar att genom införandet av The Daily Mile upplevde pedagogerna att eleverna är fysiskt 

aktiva under alla skoldagar vilket förbättrar deras fysiska hälsa.  

 

Studien visar att genom införandet av The Daily Mile får alla elever daglig fysisk aktivitet som 

med tiden bli kan en vana och utvecklas till en livsstil som kan följa med upp i vuxen ålder. 

Skolan kan därmed bidra till en förbättrad fysisk hälsa för samtliga elever. Pedagoger hade 

elever i sina klasser som var inaktiva på ett ohälsosamt sätt vilket ansågs vara oroande eftersom 

det är viktigt för barn och unga att redan i skolålder få en hälsosam livsstil. Detta var i linje med 

en studie av Olsson et. al. (2018) där man redovisar en stor undersökning att svenska folkets 

kondition har försämrats till en nivå som kan vara skadlig för hälsan. Det överensstämmer även 

med vad Berglind & Tynelius (2017) visar i sin studie att barn är mer inaktiva med stigande 

ålder. Att få barnen mer fysiskt aktiva är en stor hälsoutmaning såväl nationellt som globalt. 

Vår reflektion är att i framtiden bör mängden fysisk aktivitet för eleverna öka på schemat, The 

Daily Mile kan vara en av aktiviteterna som kan bidra till detta. 

 

Elevens psykiska hälsa 

Resultatet visade att pedagogerna upplevde att gemenskapen hade ökat bland eleverna på skolan 

men även mellan eleverna och pedagogerna efter att The Daily Mile hade införts som en daglig 

fysisk aktivitet på schemat. Det ligger i linje med vad Borup (2012 s. 57) säger, skolpersonal 

bör ha fokus på elevernas välbefinnande eftersom skolan är obligatorisk är därmed en viktig 

plats för olika insatser då det kommer alla barn till godo. Däremot fanns det olika 

omständigheter som gjorde att vissa elever inte deltog i aktiviteten The Daily Mile. De äldre 

eleverna ansågs vara svårare att motivera och pedagogerna uppfattade att detta grundades i att 

eleverna ännu inte fått in aktiviteten som en daglig vana samt att de saknade möjligheten att 

duscha efteråt. Bland de yngre eleverna var motståndet grundat i att de hade svårigheter med 

att fokusera på uppgiften och ville hellre springa runt fritt och gömma sig eller leka. Studien 

visar att trots svårigheter med motivation hos en del äldre elever så ser pedagogerna att det är 

ett problem som de tror kommer ändras över tid då det blir som ett ordinarie ämne på schemat. 

För att underlätta för elever som saknar möjlighet att duscha efter The Daily Mile borde det 

kunna skapas förutsättningar sköta sin hygien i närheten av klassrummet. 

 

Resultatet visar att det är viktigt för pedagogerna att skapa en god relation med sina elever, en 

förtroendefull relation kan leda att eleverna får en känsla av sammanhang (KASAM) vilket 

Antonovsky (2003, ss. 27, 122–135) säger kan leda till att barn och ungdomar genom ett 

salutogent förhållningsätt kan finna copingmekanismer som verkar som buffertar och kan bidra 

till ökad hälsa. Forskning visar att pedagogerna bryr sig om sina elever på ett sätt som går längre 

än att bara arbeta för god måluppfyllelse, pedagogerna bryr sig om sina elevers välbefinnande 

(Lilja, 2013). Resultatet av studien visar att pedagogerna såg en viktig sidoeffekt, vilken var att 

de fick dagliga pratstunder med elever i både egna och andra klasser. Pedagogerna tyckte sig 

se att många elevers välbefinnande ökade av den uppmärksamheten som de inte alltid fick i 

klassrummet. 

 

Pedagogerna upplevde att många elever fick ett vidgat socialt nätverk genom att de pratade och 

lärde känna elever från andra klasser än den egna. Pedagogerna såg att elevernas självkänsla 

och självförtroende ökade vilket var en viktig indirekt hälsovinst. En studie från Korea (Jung, 

Yu, 2016) där elever i en skola fick börja med daglig fysisk aktivitet blev mer nöjda både med 

sina prestationen med även med sin kroppsbild. Eleverna upplevde att de fick bättre relationer 

med sina vänner, föräldrar och pedagogerna.  
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Vår reflektion är att The Daily Mile startades utifrån aspekten att eleverna behövde ökad fysisk 

aktivitet. Förhoppningen fanns hos pedagogerna att det även skulle kunde leda till ökat lugn i 

klassrummet samt att eleverna skulle kunna koncentrera sig bättre. Det är ännu för tidigt att se 

det långsiktiga resultatet men flera pedagoger upplevde sig redan fått bättre kontakt med 

eleverna. Känslan hos eleverna att lyckas med den fysiska aktiviteten kan leda till en bättre 

självkänsla hos dem. Tryggheten och gemenskapen på skolan hade ökat efter införandet av The 

Daily Mile vilket gynnar elevernas psykiska hälsa. 

 

Måluppfyllelse 

Pedagogerna uppgav att de från ledningen på skolan fått olika fortbildningsinsatser om att det 

finns en tydlig koppling mellan hälsa och elevernas inlärningsprocess. Pedagogerna upplevde 

att en del elever hade förbättrat sina skolprestationer vilket stärktes genom elevens tro på sin 

egen kapacitet. Pedagogerna såg att ”något hände” med eleverna i klassrummet då de sprungit 

The Daily Mile. Vilket är i linje med Hill & Hollis (2012) studie som visar att hälsa påverkar 

barns inlärning och att den kunskapsmässiga kapaciteten ökar när eleverna har en god hälsa. 

Det överensstämmer även med Breheny et al. (2018) som visar att efter införandet av The Daily 

Mile så ökade skolprestationer. Resultat av den här studien antyder att pedagogerna på skolan 

har varit medvetna om fördelarna med en god hälsa hos eleverna och har tidigare försökt 

aktivera eleverna på olika sätt för att främja detta. Dock har det tidigare varit svårt för 

pedagogerna att nå ett positivt resultat eftersom det inte har tagits ett gemensamt grepp på 

skolan. 

 

Pedagogerna upplevde att fler av eleverna kunde koncentrerat sig bättre i klassrummet och 

klarade ämnet matematik bättre trots att The Daily Mile inte pågått under så lång tid. En studie 

av Ma, Le Mare & Gurd; (2015) visades att elever i nioårsåldern som har daglig fysisk aktivitet 

förbättrade sin skolprestation vilket kan bekräfta det pedagogerna upplevt. I Bunkefloprojektet 

visade resultatet att pojkarna som deltog i projektet hade högre slutbetyg än de som inte hade 

haft extra idrottslektioner (Fritz 2017). Rauner, Walters, Avery & Wanser (2013) visar i sin 

studie att daglig fysisk aktivitet av aerob karaktär kan leda till ökad måluppfyllelse i matematik 

och läsförståelse. Även i en studie av Chaddock-Heyman et.al. (2015) visar att träning gynnar 

hjärnan och dess kognitiva funktioner under barndomen, den grå substansen i hjärnan ökar hos 

barn som tränar på en aerob nivå och att de gynnar speciellt prestationerna i matematik. Barn i 

tioårs åldern med bra kondition som undersöktes med magnetkamera visade sig ha större 

hippocampus, vilket är ett av de viktigaste områden för minnesfunktion och känsloreglering 

(Chaddock, et. al. 2010). Enligt Coorea-Burrowes. Burrowes, Ibaceta, Orellana & Ivanovic 

(2017) är det vanligt att både skolledning, pedagoger och föräldrar har uppfattningen att för att 

nå en ökad måluppfyllelsen i olika teoretiska ämnen är det bättre att öka tiden i det teoretiska 

ämnet och minska tiden för idrott och hälsa. Detta stämmer inte med vad forskningen säger. 

Vår reflektion är att det är angeläget att den kunskapen sprids bland pedagoger och föräldrarna, 

att elever som deltar i fysisk aktivitet kan öka sina prestationer i vissa skolämnen såsom 

matematik och läsförståelse. Att lyckas i skolan är en av de största salutogena faktorerna som 

finns för barn och unga. (Antonovsky 2003 ss. 122–135). 

 

Att skolnärvaron uppfattades ha ökat sedan The Daily Mile infördes var en stor anledning till 

att pedagogerna var så positiva till införandet. Hög skolnärvaro är en viktig faktor för att lyckas 

i skolan och en av de starkaste friskfaktorerna för barn och unga. I en rapport från Statens 

offentliga utredningar (SOU 2016:94, ss. 162, 224) framgår det att bristande självkänsla och 

självförtroende kan vara viktiga orsaker till hög skolfrånvaro. Det är därför viktigt att 
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pedagogerna kan få eleverna att tro på att de kan klara sin skolgång. Genom att skapa goda 

relationer mellan pedagog och elever kan även elevernas känsla av gemenskap stärkas, vilket 

är viktigt för närvaron. 

 

Vår reflektion är att skolresultat så som måluppfyllelse och frånvaron behöver mätas under en 

längre tid för att kunna säker fastslå att The Daily Mile har effekt på elevernas skolprestationer. 

En annan intressant aspekt kan vara att undersöka vad eleverna själva har för uppfattning om 

sambandet mellan skolresultat och skolnärvaro.  

 

Organisation 

Resultatet visar att pedagogerna hade känt oro över eleverna minskade fysiska aktivitet och hur 

det kommer kunna påverka deras framtida hälsa. Det var en av anledningar till att pedagogerna 

hade ett så starkt engagemang då The Daily Mile infördes på skolan. Pedagogerna var villiga 

att lägga tid och kraft på aktiviteten som skulle vara permanent och inte bara vara ett projekt 

över en viss tid. Studier av Lundvall & Brun-Sundvall (2016 s. 47) visar att projekt med fysiska 

aktivitet bland barn och ungdomar har liten effekt efter avslutat intervention vilket ligger i linje 

med vad pedagogerna befarade om inte aktivitet permanentades. Studien visar att The Daily 

Mile var enkelt att genomföra för elever och pedagoger. Aktiviteten kräver inga stora 

förberedelser och i stort sett kostnadsfria och tillgänglig för alla elever. 

 

Resultatet visar att pedagogerna uppgav att den viktigaste förutsättningen för att lyckas med 

den fysiska aktiviteten och för att kunna permanenta The Daily Mile över tid, var att ledning, 

det vill säga rektorerna var positivt inställda till aktiviteten. Ledningen hade gett pedagogerna 

tid och förutsättningar för att lägga aktiviteten på schemat och inte behöva ta tid från till 

exempel sin planeringstid. Enligt skollagen (SFS 2010:800, 1 kap.) beskrivs att det är skolans 

rektor som beslutar hur undervisningen ska fördelas över dagar, veckor och månader. Enligt 

Ericson (2005) bör rektor sträva efter den dagliga fysiska aktiviteten är schemalagd och jämnt 

fördelad över veckan. Pedagogerna på skolan som infört The Daily Mile var mycket positiva 

till att öka tiden med fysisk aktivitet för eleverna. Pedagogerna uppgav att i de flesta klasserna 

hade det blivit lugnare och att många elever hade blivit mer koncentrerade efter införandet The 

Daily Mile. Pedagogerna upplevde att den fysiska aktiviteten genom sin enkelhet och att den 

inte krävde några speciella resurser, var något som fungerar att genomföra över tid vilket bidrar 

till en hållbar utveckling. Det överensstämmer med Schantz (2012) som visar att aktiviteter 

måste kunna pågå över tid utan att undergräva kommande generationers möjlighet att 

tillfredsställa sina behov.  

 

För att uppnå WHO:s mål om 60 minuters fysisk aktivitet varje dag för barn och ungdomar 

behöver samtliga personalgrupper på skolan samarbeta. De personer som förutom pedagogerna 

i klassen är viktiga är bland annat skolsköterskan och pedagogen som har ansvaret för idrott 

och hälsa (Bryan, Broussar & Bellar 2013). 

 

Vår reflektion var att pedagogerna uppgav att de var nöjda med hur The Daly Mile var 

organiserad och att alla kände att det fanns tid för fysisk aktiviteten på schema utan att deras 

arbetsbelastning ökade. En viktig förutsättning för införande av fysisk aktivitet på schemat det 

vill säga The Daily Mile är att det är skolans ledning som driver och beslutar om att aktiviteten 

skall införas på schemat och ger förutsättningar för pedagogerna att fortbilda sig i ämnet. Även 

planering och schemaläggning är viktiga förutsättningar för att få The Daily Mile att fungera 

över tid.  
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Metoddiskussion 

 
Här diskuteras uppsatsens styrkor och svagheter utifrån kvalitetsbegreppen förförståelse, 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 196–199; 

Graneheim & Lundman 2004). 

 

Förförståelse 

Förförståelse hos författarna kan påverka resultatets giltighet, de sätter sin prägel på analysen 

genom att de utgår från de erfarenheter de bär med sig. Förförståelsen kan ses som en styrka då 

de har kunskap om fenomenet, de kan se möjligheter och få en djupare kunskap om fenomenet. 

Förförståelsen kan även vara till nackdel då det kan begränsa tolkningen av fenomenet som 

studeras. Genom att utnyttja sin förförståelse under forskningsprocessen, kan det finns 

möjlighet att upptäcka ny kunskap och få en djupare förståelse (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, ss. 196–197). Författarna diskuterade och reflekterade samt skrev ner sin 

förförståelse innan studien startade för att begränsa påverkan på studien (Henricson 2017, s. 

415). Författarna hade båda tidigare erfarenhet av att arbeta med elever och pedagoger i skolan. 

Författarna hade även varit involverade i olika projekt kring fysisk aktivitet tillsammans med 

pedagoger. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten säkras genom att intervjufrågorna skapas efter en intervjuguide som hade 

testats tidigare och som därefter justerats (Wibeck 2017, s. 174). Frågorna i intervjuguiden 

konstruerades så att de skulle svara mot syftet, en dialog med handledaren hölls under 

upprättandet av intervjuguiden. En noggrann beskrivning av analysen är av vikt för att ge en 

bild av resultatets tillförlitligt (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Vid 

fokusgruppsintervjun fick alla deltagare höra frågorna samtidigt och hade möjlighet att uttrycka 

sig. Observatören förde dokumentation för att säkerställa att alla deltagare kom till tals. 

Intervjutexterna delades i två delar och författarna transkriberade var sin del, därefter lästes 

texten av båda författarna flera gånger för att bilda sig en helhetsbild av det insamlade 

materialet. Kondensering och kodning gjordes först var för sig för att sedan jämföras och 

diskuteras. I varje del av analysarbetet reflekterades och diskuterades om olika 

tolkningsmöjligheter av författarna. En del underkategorier kan passa in i flera huvudkategorier 

vilket har diskuterats (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 193). Författarna förde en 

dialog med handledaren under hela analysprocessen vilket stärker tillförlitligheten (Graneheim, 

Lindgren & Lundman 2017; Henricson 2017, s. 415). 

 

Giltighet 

Giltigheten handlar om att rätt fenomen har studerats, det vill säga hur sant resultatet är, det 

stärks om författarna valt rätt analysprocess för ämnet som ska studeras (Graneheim & 

Lundman 2004). En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes för att studera 

pedagogers upplevelse av elevers hälsa i skolan efter införandet av fysisk aktivitet på schemat. 

Vi valde att intervjua pedagoger då det är de som genomför The Daily Mile tillsammans med 

eleverna varje skoldag och det är pedagogernas upplevelse om elevernas hälsa som efterfrågas. 

Etiska övervägningar gjordes innan metod och deltagare valdes (Kjellström 2017, s. 67). Vi 

valde att endast intervjua pedagogerna för att det är mer komplicerat att intervjua eleverna i en 

studentuppsats då det krävs tillstånd från vårdnadshavarna. Därför kan vi enbart redovisa vad 
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pedagogerna har för upplevelser och inte eleverna upplevelse vilket givetvis hade varit 

intressant att ta reda på. 

 

En induktiv ansats valdes då det innebär en förutsättningslös analys av texten som baserades på 

pedagogernas berättelse om upplevelsen av elevernas hälsa efter införandet av The Daily Mile. 

Analysen av texten är baserad på pedagogernas upplevelser av fenomenet. Texten bör ses i sitt 

sammanhang och tolkning bör göras med medvetenhet om att texten får sin mening genom 

läsaren och att en text inte har en given mening (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 188). 

En noggrann beskrivning av urval och analysarbetet ger läsaren av möjlighet att bedöma 

giltigheten. Citat från den transkriberade texten redovisas i resultatet att tydliggöra de olika 

kategoriernas innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). 

 

Strategier för val av deltagare i studien har betydelse för resultatets giltighet. (Graneheim & 

Lundman 2004; Graneheim, Lindgren & Lundman 2017). Pedagoger på den aktuella skolan där 

fysisk aktivitet på schemat hade införts valdes. Pedagogerna skulle ha minst ett års erfarenhet 

av att arbeta som pedagog. Deltagarna i studien var både män och kvinnor och hade olika lång 

erfarenhet av att arbeta som pedagog (Graneheim & Lundman 2004; Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s. 189; Graneheim, Lindgren & Lundman 2017). Att det endast var pedagoger 

från en skola kan vara en svaghet, det finns ännu ingen annan skola i Sverige som har inför den 

fysiska aktiviteten ”The Daily Mile” på schemat så det fanns endast pedagoger från den aktuella 

skolan att tillfråga om deltagande. 

 

Författarna ansåg att tillräckligt bra underlag samlades in och att syftet kunde besvaras genom 

en fokusgruppsintervju. Enligt Henricson & Billhult (2017, s.115) är det ofta i kvalitativa 

studier viktigast att hitta deltagare med rik erfarenhet av fenomenet. Deltagarna väljs inte ut 

slumpmässigt utan de väljs ut utifrån att de har erfarenhet av fenomenet.  

 

Överförbarhet 

Trovärdigheten i en studie påverkas av hur överförbart resultatet är, det innebär att resultatet 

kan överföras till andra grupper eller andra situationer. Valet av deltagare och hur exakt och 

rikt beskrivningen av studiens resultat presenteras påverkar överförbarheten (Graneheim & 

Lundman 2004). Författarna har för att främja överförbarheten i studien försökt beskriva 

metoden och analysen så noggrant och detaljerat som möjligt. Enligt Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012, ss. 198–199) kan författarna ge förslag på hur resultatet kan överföras till en 

annan verksamhet men det är läsaren som bedömer om resultatet av studien kan användas inom 

ett annat område. Studie beskriver pedagogers upplevelser av elevers hälsa vid införande av 

The Daily Mile i en skola. Resultatet i den här studien kan inte överföras men det kan finnas 

igenkänning hos pedagoger på skolor där fysisk aktivitet införs på schemat, det vill säga The 

Daily Mile. 
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Slutsats 
Pedagogerna i studien var angelägna om att kunna påverka eleverna att bli mer fysiskt aktiva. 

För kunna påverka elevernas hälsa vid införandet av fysisk aktivitet på schemat det vill säga 

The Daily Mile beskrev pedagogerna att det var viktigt att aktiviteten var organiserad på ett 

enkelt sätt med tydliga instruktioner. Schemaläggningen av aktiviteten hade stor betydelse för 

att det skulle fungera både för elever och pedagoger. Studien visar på ett ökat engagemang 

bland pedagogerna för att kunna främja elevernas hälsa i positiv riktning. Pedagogerna beskrev 

även att de kunde se att skolprestationen och skolnärvaron hade förbättrats vilket är en viktig 

friskfaktor för eleverna. Pedagogerna upplevde att elevernas fysiska aktivitet och rörelser hade 

ökat hos alla elever på den aktuella skolan. Vissa elever upplevdes av pedagogerna ha svårt 

med motorik och ork, andra elever framförallt i de högre åldrarna upplevde pedagogerna vara 

svåra att motivera till att delta i aktiviteten men de kan se en ökning att fler och fler elever deltar 

i aktiviteten. Pedagogerna beskrev att anledningen till att startat den The Daily Mile vara att 

främja elevernas fysiska hälsa de har nu funnit att det även att gynnat elevernas psykiska hälsa. 

Pedagogerna upplevde att elevernas välbefinnande och självkänsla hade ökat de ansåg att det 

blivit en ökad gemenskap och trygghet på skolan efter införandet av den fysiska aktiviteten. 

Pedagogerna upplevde att eleverna har minskat sitt stillasittande sedan aktiviteten infördes. 

Pedagogernas förhoppning är att alla elever skall få daglig fysisk aktivitet som en naturlig del 

av deras liv och att det leder till en hälsosam livsstil. Studien betonar att aktiviteten är också 

resurssnål vilken bidrar till en hållbar utveckling. Vår förhoppning är att The Daily Mile ska 

spridas över Sverige och i världen för en bättre hälsa för våra nuvarande elever och kommande 

generationer. Ett sätt att genomföra detta på är att skolsköterskor sprider information om The 

Daily Mile och studien till andra skolor eftersom det är enkelt, genomförbart, kostnadseffektivt 

och leder till en hållbar utveckling. Det vore av intresse att ta del av hur The Daily Mile skulle 

fungera för äldre elever på högstadier och gymnasieskolor, det kunde vara ett nytt område att 

utforska. 
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                   Godkännande av rektor för datainsamling 
 

Vi är två skolsköterskor som studerar vid Högskolan i Borås, och skriver ett examensarbete på 

magisternivå.  

Vår uppsats heter; Med fokus på elevernas hälsa beskriva pedagogers erfarenhet av att införa 

The Daily Mile på schemat. 

I examensarbetet krävs att vi intervjuar åtta till tio pedagoger på en skola i västra Sverige. De 

pedagoger vi önskar intervjua ska alla ha arbetat minst ett år som pedagoger. 

För att kunna genomföra detta önskar vi er tillåtelse och hjälp att få kontakt med de pedagoger 

som uppfyller kriterierna för att ingå i studien. Pedagogerna kommer att få skriftlig information 

om studien och vid intervjutillfället muntlig information samt ett samtyckesformulär om de 

önskar delta. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant. All 

insamlade data behandlas konfidentiellt och kommer i studien att presenteras på så sätt att ingen 

information kan knytas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt frivilligt och alla 

deltagare kan när helst de önskar välja att avsluta sitt deltagande utan att uppge orsak.  

 

Godkännande 
Härmed godkänner jag att Marie Rosengren och Anna Rönnhede får ta del av personuppgifter 

som efterfrågats ovan i syfte att genomföra studien.  

 

Namn                             ................................................................................ 

 

Namnförtydligande       ................................................................................ 

 

Datum och Ort              ................................................................................ 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Karin Josefsson, professor vid Akademin för vård, 

arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta 

henne på telefon: 0706-689416 eller E-post: karin.josefsson@hb.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Rönnhede   Marie Rosengren 

Tel: 0761-074834   Tel: 0725-311230 

E-post: S153728@student.hb.se                                    E-post: S154000@student.hb.se  
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mailto:S154000@student.hb.se


   

 

                                                                                                                                         Bilaga 2 

 
 

Med fokus på elevernas hälsa beskriva pedagogers erfarenhet av att införa The 

Daily Mile på schemat 
 

Vi är två skolsköterskor som studerar vid Högskolan i Borås, och skriver ett examensarbete på 

magisternivå. Med vårt examensarbete är syftet; Med fokus på elevernas hälsa beskriva 

pedagogers erfarenhet av att införa The Daily Mile på schemat 

 

Vi frågar Dig om Du frivilligt vill medverka i en fokusgruppsintervju Intervjuerna kommer 

göras utav oss två studenter. Fokusgruppsintervjun kommer att genomföras i samband med 

pedagogiskt forum och tar cirka 90 minuter. Den kommer att spelas in och ordagrant överföras 

till text. Allt material hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, utöver 

intervjuarna, kan få tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina personuppgifter. Intervjun är 

helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 

 

Om du önskar delta i studien, vänligen meddela oss via rektor. Samtyckesformulär erhålles i 

samband med intervjutillfället. Om du har frågor eller önskar ytterligare information kring 

studien är du välkommen att kontakta oss. Vi nås på telefon eller e-mail på nedanstående 

uppgifter. 

 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Karin Josefsson, professor vid Akademin för vård, 

arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta 

henne på telefon: 0706-689416 eller e-post: karin.josefsson@hb.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Rönnhede   Marie Rosengren 

Tel: 0761-074834   Tel: 0725-311230 

E-post: S153728@student.hb.se                                    E-post: S154000@student.hb.se 
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            Samtyckesformulär 
 

 

Jag har tagit del av medskickad information angående fokusgruppsintervju; Med fokus på 

elevernas hälsa beskriva pedagogers erfarenhet av att införa The Daily Mile på schemat 

 

 

 

Jag är även medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva 

motivera mitt val. Jag har också fått information om vilka jag ska vända mig till för eventuella 

frågor kring studien.  

 

Jag samtycker till att delta i studien  

 

 

Namn                         ............................................................................... 

 

 

Namnförtydligande    .............................................................................. 

 

 

Ort och datum            .............................................................................. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Rönnhede                       Marie Rosengren 

Tel:0761-074834                               Tel: 0725-311230 

E-post: S153728@student.hb.se                                           E-post: S154000@student.hb.se  
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Fokusgrupp 

 
Inledning 

Fokusgruppsintervjun inleds med en presentation av intervjuaren och moderatorn. Därefter ges 

en kort presentation av studien och fysisk aktivitet på schemat förklaras för deltagarna. 

Fokusgrupp som metod presenteras liksom ramarna för fokusgruppsintervjun. Alla deltagare 

får presentera sig kort, några bakgrundsfrågor ställs och sen ställs en inledande fråga, som följs 

upp med tre huvudfrågor. 

 
Skriftligt samtycke 

Innan intervjun startar inhämtas skriftligt samtycke från deltagarna. 
 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Ålder…………Kön……………   

 
Inledande frågor 

Vilka erfarenheter hade ni om fysisk aktivitet på schemat innan ni startade upp fysisk aktivitet 

på schemat, det vill säga The Daily Mile? 

 

 

 

Huvudfrågor 

• Kan ni berätta om införandet av The Daily Mile, fysisk aktivitet, på schemat? Hinder och 

möjligheter? Vilka förutsättningar krävs för att det ska fungera för dig? 

 

• Kan ni berätta om hur du upplever elevernas hälsa efter införandet av The Daily Mile, 

fysisk aktivitet, på schemat? 

 

• Vilka hälsovinster kan ni se med införandet av The Daily Mile, fysisk aktivitet, på schemat? 
 
 

Uppföljande frågor med fokus på studiens syfte 

På vilket sätt? 

Vad innebär det? 

Hur menar du då? 

Kan du utveckla det mer? 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge exempel?  
 

Avslutning 

Finns det något ni vill tillägga innan intervju avslutas? 

 
 

 


