
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Ämneslärare åk. 7-9 Idrott och hälsa, religion och historia

Skadehantering i skolan

En undersökning om vad lärare i idrott och hälsa
har för uppfattningar om hantering av skador vid
fysisk aktivitet i skolundervisningen

Rasmus Johansson och Rasmus Persson

Examensarbete 15hp

Halmstad 2018-01-23



   
 

  1 
 

Högskolan i Halmstad                                                                                                

Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle. 

Examensarbete i idrott och hälsa, ämne 1, för ämneslärare åk 7-9 

2018-01-23 

HT-17 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

Skadehantering i skolan 

En undersökning om vad lärare i idrott och hälsa har för uppfattningar om 

hantering av skador vid fysisk aktivitet i skolundervisningen 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Examinator: Krister Hertting 

Handledare: Lars Kristén 

Studenter: Rasmus Johansson & Rasmus Persson 

 

  



   
 

  2 
 

Sammanfattning 

Bakgrund - Varje år skadas uppskattningsvis 280 000 människor i Sverige i samband med 

fysisk aktivitet. Vid en mjukdelsskada bör behandling ske omedelbart för att stoppa blödning 

samt för att minska på läkeprocessen. Erfarenhet av idrottsmedicin är av fördel för samtliga 

individer. För att få den bästa läkeprocessen bör behandlingen utgå från PRICE-modellen.  

Syfte - I denna studie undersöks vad lärare i idrott- och hälsa från västra Sverige anser om 

hantering av skador vid fysisk aktivitet som en del av undervisningen i idrott- och hälsa och 

om det borde ingå i läroplanen. Med hantering av skador vid fysisk aktivitet menar vi till 

exempel hur en stukad fot behandlas eller vad som ska göras om en kompis får hjärnskakning 

m.m. 

Metod - Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer genomförda på fem stycken aktiva 

lärare i idrott och hälsa. Intervjuerna har varit både strukturerade och icke-standardiserade 

Resultat - I intervjuerna var samtliga lärare i idrott och hälsa positiva till att ha med 

skadehantering i läroplanen. Det kom fram både fördelar och nackdelar som till exempel att 

det är bra om en elev kan hantera en stukning om någon skadas där ingen medicinskt kunnig 

vuxen är i närheten, respektive att det finns viss tidsbrist hos lärare i idrott hälsa för att hålla 

ett nytt moment. Studien visar att fördelarna väger över nackdelarna.   

Nyckelord: PRICE, skadehantering, skador, lärare i idrott och hälsa, läroplan 
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Förord 

Vi vill först av allt tacka varandra för ett gott samarbete som har fungerat bra i det här arbetet 

och som ledde fram till en bra slutprodukt. Vi vill vidare tacka vår handledare Lars Kristén 

för stöttning och god handledning i denna arbetsprocess. Tack även till de lärare i idrott och 

hälsa som ställde upp på intervjuer, utan er hade denna studie inte varit möjlig. 

Trevlig läsning!  

Rasmus Johansson och Rasmus Persson, Halmstad den 4 Januari 2018 
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1. Inledning 

The Human body is built for physical activity, not rest.1  

Fysisk aktivitet är grundstenen för välmående och den bästa metoden för att skydda sin hälsa. 

Skador vid fysisk aktivitet är väldigt vanligt förekommande, en grundregel när det gäller 

skador inom fysisk aktivitet är att ju tidigare en skada eller sjukdom behandlas desto färre 

symptom utvecklas samt att rehabiliteringstiden blir kortare,2 färre symptom och förkortning 

av läkningsprocessen på skador vid fysisk aktivitet är av yttersta vikt, inte minst i skolan där 

friska och hälsosamma elever är ett måste för att eleverna inte ska vara frånvarande från 

lektionerna i idrott och hälsa på grund av skador och långa läkningsprocesser. Idrottslärare är 

närvarande i cirka 70 procent av gångerna som en skada under lektionerna i idrott och hälsa 

sker,3 samtidigt som Amerikanska röda korset (ARC), ställer frågan “If not you… who?” 

gällande hantering av skador vid fysisk aktivitet.4 

Claes Annerstedt menar att forskning visar att idrott och hälsa inte har ett speciellt högt 

anseende och skriver att ämnet inte betraktas tillhandahålla några livsnödvändiga kunskaper, 

vilket gör att lärare i idrott och hälsa får en lägre status.5 Ämnet behöver få in mer typer av 

kunskap som elever känner att de har behov av i framtiden, att hantera skador kan vara en 

sådan typ av tillökning som ger ämnet högre status. I läroplanen står det att undervisningen 

ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i 

samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.6 I denna formulering 

ingår inte hantering av skador vid fysisk aktivitet utan enbart vid nödsituationer, så som 

användning av hjärt- och lungräddning. 

                                                
1 Lars Peterson och Per Renström, Sport injuries - Prevention, Treatment and Rehabilitation, fourth edition, 

Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2016, s. 21 
2 Peterson och Renström, 2016 
3 Malin Bernström och Cecilia Durchman, Akta dig för skador – En kvalitativ studie om idrottslärares 

skadeförebyggande arbete med elever i årskurs 7-9, 2016, tillgänglig: http://gih.diva-

portal.org/smash/get/diva2:950074/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2017-11-27) 
4 Matthew A Howe, Joan D Brewer och Shawna D Shane, ”If not you, Who?- Responding to Emergencius in 

Physical Education and Physical Activity Settings”, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 

Volym 84, nr 2, 2013, s. 46-52, tillgänglig: 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07303084.2013.757192?needAccess=true (hämtad: 2017-11-21) 
5 Claes Annerstedt, "Professionalism och idrottslärarens kompetens", i: Annerstedt, Claes, Peitersen, Birger och 

Rønholt, Helle: Idrottsundervisning - Ämnet idrott och hälsas didaktik.  Göteborg: Multicare Förlag AB, 2001, 

s. 191-216 
6 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, s. 51 
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2. Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka vad lärare i idrott- och hälsa i 

högstadiet anser om hantering av skador vid fysisk aktivitet som en del av undervisningen i 

idrott- och hälsa. Med hantering av skador vid fysisk aktivitet menar vi till exempel hur en 

stukad fot behandlas eller vad som ska göras om en kompis får hjärnskakning m.m.   

- Hur arbetar högstadielärare i idrott och hälsa med hantering av skador vid fysisk aktivitet? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att lära ut kunskap om hantering av 

skador vid fysisk aktivitet på högstadiet? 

3. Bakgrund 

3.1Teoretisk utgångspunkt  

Den här studien utgår ifrån två teorier, KASAM (Känslan av sammanhang) och Hermeneutik 

(tolkningsmetod).  

3.1.1 KASAM 

Det här arbetet utgår från teorin om Känslan av Sammanhang eller KASAM som den 

förkortas. Det är en teori som i kort betyder att en individs hälsa ofta beror på dess känsla av 

sammanhang. Den amerikanska sociologen Aron Antonovsky kom med teorin KASAM efter 

att bland annat märkt hur vissa offer från förintelsen kunde överleva trots de fruktansvärda 

omständigheter de varit med om. Antonovsky menar att livet är fullt av påfrestningar och 

hinder som människan måste lära sig hantera. Människans förmåga att hantera dessa 

påfrestningar och hinder är beroende av att skapa ett meningsfullt sammanhang i sin tillvaro 

KASAM delas in i följande tre kategorier: 

1. Begriplighet, olika händelser i livet är förklarliga. 

2. Hanterbarhet, människan är inte offer för sina omständigheter, det går att själv 

påverka dessa. 

3. Meningsfullhet, det går att göra någonting av sin situation så länge det finns 

engagemang och motivation.7 

                                                
7 Anders Raustorp, Att lära fysisk aktivitet andra upplagan, Kunskapsföretaget: Uppsala, 2004 
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Hassmén och Hassmén beskriver Antonovsky som någon som inte ville ställa den vanliga 

frågan om vad det är som gör att folk blir sjuka utan istället ställde frågan: Vad är det som 

håller människor friska? 

Genom att öka begripligheten och kunskapen kommer både ledare och följare förstå vad som 

ska göras vilket kommer leda till att motivationen påverkas positivt.8 

KASAM betyder inte automatiskt att ha en god hälsa men teorin menar på att en individ som 

känner stark känsla av sammanhang har lättare att ta till sig information om diverse hotbilder 

som finns mot vår hälsa. Genom att ha en stark KASAM är individen då även beredd att möta 

dessa hot.9  

Då KASAM är en helhetssyn om hälsa så har vi valt att rikta in oss på helhetssynen i skolan 

genom KASAM som utgår från hela skolan, personal, elever samt lärare. Det studien vill få 

ut med hjälp av KASAM är att samtliga i skolan ska känna en delaktighet vad gäller 

skadehantering. 

3.1.2 Hermeneutik 

 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Skador vid fysisk aktivitet 

Vid mjukdelsskador är det viktigt att så snabbt som möjligt hejda och begränsa blödningen. 

Behandlingen ska inledas omedelbart. Ett korrekt utfört akut omhändertagande av en 

mjukdelsskada är ofta avgörande för läkningsförloppet10  

Mjukdelsskador innefattar muskel- och senskador som muskelbristningar, muskelblödningar, 

senbristningar, led- och ledbandsskador som vrickningar av fötter, knäleder, urledvridningar 

m.m.11 

Idrottsskador är ett samlingsbegrepp av de skador som sker under fysisk aktivitet, dessa kan 

in sin tur delas in i två grupper, olycksfallsskador samt överbelastningsskador12 Barn och 

ungdomar löper större risk för att dra på sig en skada i samband med fysisk aktivitet än vad 

                                                
8 Peter Hassmén och Nathalie Hassmén. Idrottsledarskap Natur och Kultur: Stockholm, 2010 
9 Raustorp, 2004 
10 Peterson och Renström, 2016, s. 90 
11 Lars Peterson och Per Renström, Skador inom idrotten. Stockholm: Bokförlaget Prisma, 2003, s. 90 
12 Peterson och Renström, 2003 
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vuxna gör, detta på grund av att barn och ungdomars kroppar inte har växt klart, deras 

koordination utvecklas fortfarande, de har en längre reaktionsförmåga samt att de inte inser 

risker i samma utsträckning som vuxna göra13 

Peterson och Renström skriver att de allra flesta och framförallt vanligaste skadorna som 

orsakats vid fysisk aktivitet behandlas genom den allmänna vården, det finns däremot skador 

i samband med fysisk aktivitet som är ovanliga eller som har skett i samband med 

överansträngning som kan vara svåra att diagnostisera. Kunskapen och erfarenheten av detta 

är ofta begränsad inom den allmänna vården menar Peterson och Renström, detta kan 

resultera i att den skadade idrottsutövaren skickas mellan vårdenheter. Vårdupplevelsen blir 

väldigt jobbig och frustrerande för den skadade idrottsutövaren samtidigt som det kostar 

staten en hel del pengar.14 Det ekonomiska stödet till idrottsvetenskapen och idrottsmedicin 

är allt för begränsad. Peterson och Renström menar att om enbart 1-2 procent av den 

offentliga finansieringen av elitidrotten var riktad till idrottsmedicin och forskning inom 

idrottsmedicin så skulle det innebära att kunskapen om risken av skador, förebyggandet av 

skador och prestationen skulle bli utav hög kvalité. Däremot diskuteras inte dessa problemen 

öppet inom idrottsrörelsen eller i samhället i det stora hela.15  

Enligt Howe et al. så indikerar forskningen på att antal skador som förekommer under fysisk 

aktivitet är på väg att öka, samtidigt som lärare i idrott och hälsa ska göra allt för att förhindra 

att skadorna sker så ska de också vara beredda på att agera när skadan väl inträffar. Skador 

sker utan förvarning, frågan är om lärare i idrott och hälsa är redo att agera?16  

4.1.1. Antal skador i samband med fysisk aktivitet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppskattar att runt 280 000 skador 

sker årligen i samband med fysisk aktivitet. När MSB har räknat dessa 280 000 skadorna är 

det skador som har lett till besök till akutsjukhus Dessa skador beräknas kosta samhället 

mellan tre och fyra miljarder kronor varje år.17  

                                                
13 Gunilla Sunblad, Tönu Saartok, Lars-Magnus Engström, och Per Renström, "Injuries during physical activity 

in school children", Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, nr.15, 2005 s. 313–323, 

tillgänglig: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0838.2004.00419.x/epdf (hämtad 2017-11-22) 
14 Peterson och Renström, 2016 
15 Ibid 
16 Howe et al, 2013 
17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistik och analys – Fysisk aktivitet och skador Statens 

folkhälsoinstitut, 2009, tillgänglig: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25550.pdf (hämtad 2017-11-14) 
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Ankelskador är den vanligaste typen av skada vid fysisk aktivitet, uppskattningsvis så utgörs 

cirka 45 procent av alla skador som är relaterade till fysisk aktivitet av ankelskador.18 Risken 

för att dra upp en gammal skada i ankeln eller förvärra den är fem gånger större än i en ankel 

som inte varit skadad. Men under de första 6-12 månaderna efter att skadan i ankeln uppstod 

så är risken 5-10 gången större att skadan dras upp igen eller förvärras.19 

Idrottsskador är den största orsaken till skador bland individer i åldrarna 13-18, ökningen av 

skador i samband med fysisk aktivitet sker med en oroväckande hastighet i det västerländska 

samhället.20 Ungefär en tredjedel av de barn och ungdomar som idrottar kommer att få en 

skada i samband med fysisk aktivitet som kommer att kräva någon form av vård.21 Det 

beräknas ske ungefär 110 000 idrottsskador, i samband med träning och tävling i Sverige 

varje år, varav 60 000 av de sker i åldrarna 7-17 år.22 

En omfattande studie som gjordes i Sverige 2001, där 1975 elever i årskurs 3, 6 och 9 deltog 

rapporterade 299 av dessa in 306 skador under en period av tre månader. 16 procent av 

eleverna rapporterade in skador i samband med fysisk aktivitet, varav 25 procent av dessa 

hade inträffat under undervisningen i idrott och hälsa.23 Vilket stärks av en annan studie gjord 

av Laflamme och Menckel som gjordes på 79 skolor år 1996/1997 som visar att 24,9 procent 

av alla skador som inträffar i skolan sker i idrottshallen. 25,6 procent av samtliga skador 

inträffar vid fysisk aktivitet, 16,3 procent av skadorna drabbar elever i årskurs 7-9.24 

I en studie som gjordes läsåret 1997/1998 där 3802 elever i årskurs 5, 7 och 9 deltog, visade 

det sig att 32-34 procent av dessa elever hade skadat sig en eller flera gånger det senaste året. 

Det är visserligen vanligt att skador sker i samband med idrott, däremot angav enbart 19 

procent av respondenterna i årskurs 7 och 9 att de hade skadat sig i samband idrott. Av de 

skador som drabbade respondenterna på högstadiet så inträffade cirka 17 procent av dessa i 

                                                
18 Michael Maina, ”Practical advice for teachers and coaches: Handling acute athletic injuries”, Journal of 

Physical Education, Recreation & Dance, Volym 88, nr 8, 2016, s. 42-46, tillgänglig: 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07303084.2016.1216484?needAccess=true (hämtad: 2017-11-17) 
19 Peterson och Renström, 2016 
20 Sandra Melkersson, Betygsättning i idrott och hälsa - Påverkar idrottsskador elevernas betyg?, tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:639809/FULLTEXT01.pdf, 2013, (hämtad 2017-11-14) 
21 Charlotte Hallquist och Maria Hermelin, Barn och ungdomars upplevelser av en idrottsskada och dess förlopp 

- Från skadetillfälle till eventuell återgång i idrott. Stockholm: Karolinska institutet, 2011, tillgänglig: 

http://media.primafysik.se/2014/11/Hallquist-Hermelin-2011.pdf (hämtad 2017-11-14) 
22 Kent Lindahl, Maja Uebe, PG Fahlström, Peter Hassmén, Göran Kenttä, Henrik Gustafsson, Janne Carlstedt, 

Christine Helle och Peder Mathiasson: Vinnare i långa loppet - Tränings- och tävlingslära i specialidrott, 

Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2011 
23 Sundblad et al, 2005 
24 Lucie Laflamme och Ewa Menckel, Elever, skador & skolmiljöer - Skademönster och risksituationer, 

Stockholm: folkhälsoinstitutet,1998.  
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skolan. Drygt hälften (54 procent) av skadorna som drabbade respondenterna i högstadiet 

inträffade i samband med fysisk aktivitet.25  

Det finns stora utrymmen för förbättring av säkerheten i både skolor och förskolor, det menar 

Skolverkets avdelningen för skolutveckling som refererar till MSB:s Barns skador i förskola, 

skola och fritidshem som skriver att nästan 36 000 barn skadas varje år så allvarligt att de 

behöver uppsöka akutmottagning. Bland de 36 000 barn ingår inte skador som leder till besök 

hos skolsköterskor, skolläkare, vårdcentraler eller tandläkare.26 

4.1.2 Kunskap om hantering av skador vid fysisk aktivitet i högstadiet 

Lars Peterson som är professor emeritus i ortopedi och Per Renström som är professor 

emeritus i ortopedisk idrottsmedicin skriver följande:  

It is important that the latest scientific experience and evidence-based medicine are used in 

Sport Medicine and be of benefit for all athletes.27 

Peterson och Renström menar att idrottsmedicin borde stödjas av främst 3 anledningar:  

1) Alla individer borde vara fysiskt aktiva utifrån deras egna förmågor, men borde också 

vara medvetna om riskerna för skador.  

2) Erfarenhet av idrottsmedicin är fördelaktigt för samtliga individer.  

3) Genom kunskap och erfarenhet kan många skador förhindras.28 

Howe et al. menar att lärare i idrott och hälsa har i de allra flesta fall haft minimalt med 

förberedelser inför vård av skador att de läst en eller två kurser men att dessa kurser lästes i 

många fall för flera år sedan.29 Även om läraren i idrott och hälsa eller tränaren har kunskaper 

för att förhindra akuta skador vid fysisk aktivitet så menar Michael Maina, docent i Health 

and Human Performance Department på Roanoke College i Roanoke, att de knappt har tid, 

finansiering eller material till att utföra sina färdigheter. Maina menar att en möjlig lösning 

till tidsaspekten är att lära ut kunskaper om korrekt tejpning och lindning till elever och 

atleter så att dessa också kan utföra en korrekt tejpning och en korrekt lindning anpassad till 

den specifika skadan.30 

                                                
25 Elisabeth Aldenberg, Med fokus på idrottsskador - självrapporterade skador bland 11-15-åringar. Statens 

folkhälsoinstitut, 2003.  
26 Skolverket, “Skolan ska vara en säker plats”, tillgänglig: https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-

halsa/sakerhet-i-skolan/skolan-ska-vara-en-saker-plats-1.253825, 2016, (hämtad 2017-11-21) 
27 Peterson och Renström, 2016, sid 5 
28 Peterson och Renström, 2016 
29 Howe et al, 2013 
30 Maina, 2016 
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Michael Maina menar att lärare i idrott och hälsa, atleter och tränare inte borde använda sig 

utav ortopediska tester för att diagnostisera en skada utan att sådana tester ska ske av 

utbildade och certifierade personer. Om ortopediska tester utförs av personer som inte är 

utbildade och certifierade kan skadan förvärras. Läraren i idrott och hälsa, atleten själv och 

tränaren måste kunna utesluta svårare skador i samband med fysisk aktivitet, såsom fraktur 

och luxation. Anledningen till att dessa skador måste kunna uteslutas direkt är för att de 

kräver mer avancerad medicinsk redogörelse.31  

Thomeé et al. menar att vid allvarliga skador såsom skallskador, skador på bröstkorg eller 

buk, samt frakturer, så krävs snabb behandling på sjukhus. Vid lindrigare skador däremot, 

kan behandlingen ske av idrottsmedicinskt kunniga människor. Snabbare start av 

behandlingen betyder mindre negativa effekter, t. ex långsam rehabilitering, för skadan.32 Det 

uppmanas till alla lärare i idrott och hälsa att delta i avancerade kurser i hantering av skador 

vid fysisk aktivitet, för att kunna erbjuda elever den bästa vården för skador och förhindrande 

av skador vid fysisk aktivitet.33 

Kostnaden för behandling av individer som har dragit på sig en skada vid fysisk aktivitet är i 

dagens samhälle relativt hög, inte bara för individen själv utan även för idrottsklubbar och 

samhället. Thomeé et. al menar att det krävs ständigt ny och förbättrad kunskap inom 

förebyggande åtgärder, diagnostik av skador samt om hur dessa skador ska hanteras och 

rehabiliteras. Genom detta sänks då risken för förnyade skador samt att förebygger så att 

besvär i framtiden minskas34 

4.1.3 PRICE-modellen 

 PRICE är ett akronym på engelska som står för Protection (skydd), Rest (Vila), Ice 

(nedkylning), Compression (kompressionsbehandling) och Elevation (Högläge av den 

skadade kroppsdelen) Det är avgörande för resultatet av en skada med en effektiv PRICE-

behandling.35 PRICE-modellen är en skadehanteringsmetod som bland annat används inom 

idrottsrörelsen, men som också används i hemmet,36 det är viktigt att personen som utför 

                                                
31 Maina, 2016 
32 Roland Thomeé, Leif Swärd och Jon Karlsson, Nya motions- och idrottsskador och deras rehabilitering 

Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2011 
33 Maina, 2016 
34 Thomeé et al, 2011 
35 Roald Bahr och Sverre Mæhlum, idrottsskador - En illustrerad guide, Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2004 
36 Angela Tripp, Treating Acute Sports and Exercise Injuries in the First 24 to 72 Hours  SP SPORTS-health 

tillgänglig: https://www.sports-health.com/treatment/treating-acute-sports-and-exercise-injuries-first-24-72-

hours 2014 (hämtad 2017-12-04) 
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hanteringen av en akut skada är kunnig och vet hur den ska agera. 37  

Det är av stor vikt att inom så snabb tid som möjligt sätta igång behandling inom 30 sekunder 

efter att skadan skett med tryckförband följt av nedkylning, vila och sedan placera den 

skadade kroppsdelen i högläge.38 De första 24 timmarna efter att en skada har skett är de 

absolut viktigaste timmarna för skadans läkning. När mjuka vävnader skadas så skadas oftast 

även blodkärlen som är kopplade till den skadade delen vilket medför ett överflöd av blod 

som strömmas till det skadade området vilket i sin tur gör att skadan förvärras ytterligare.39 

För att PRICE-behandlingen ska vara effektiv så ska den pågå under de första 48 timmarna 

efter att skadan uppstod. Huvudmålet i denna fas är att förhindra att skadan utvecklas 

ytterligare.40  

Michael Maina menar att alla tränare och lärare i idrott och hälsa borde följa PRICE-

principen när det handlar om mindre muskulära skador.41  

Protection (skydd) 

Syftet med att det här momentet är att skydda skadan och den skadade individen från att 

förvärra skadan ytterligare. Detta moment, tillsammans med "rest" (vila) är en tillökning från 

tidigare ICE-modellen som har tillkommit på senare år.42 

 Rest (vila) 

Rest är till för att reducera blodtillförseln till det skadade området, under idrottsaktivitet kan 

blodtillförseln vara upp till 10 gånger så hög som under vila.43 För att minska risken för 

förnyad blödning i vävnaden rekommenderas att den skadade individen vilar i några timmar 

efter det att skadan har skett. Vila anses vidare vara betydligt bättre än att enbart bedöva kyla 

eller medicinera.44 Vid skador, där det är nödvändigt, ska kryckor användas inom kort för att 

vila skadan så mycket som möjligt.45  

Ice (nedkylning) 

                                                
 
37 Thomeé et al 2011 
38 Ibid 
39 Peter Brukner och Karim Khan (RED), Clinical sports medicine - 4th edition Australien: McGraw-Hill 

Education, 2012 
40 Bahr och Mæhlum, 2004 
41 Maina, 2016 
42 Bahr och Mæhlum, 2004 
43 Ibid 
44 Thomeé et al 2011 
45Brukner och Khan, 2012 
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Ice är främst till för smärtlindring då nedkylning av ett skadat område ger en smärtstillande 

effekt. Inom loppet av 30 minuter kan i bästa fall genomblödningen ha minskat med upp till 

50 procent. Det finns olika typer av nedkylningsmetoder t. ex kylpåsar, isbitar, kallt vatten 

eller snö. Vid användning av kylpåse ges maximal kompression, används isbitar eller snö bör 

det packas in i en våt tygbit, för att undvika köldskador.46 Även massage med is, kylda 

handdukar och bad i kallt vatten kan fungera som nedkylning.47 Det finns två tillfällen då is 

inte ska användas vid behandling av skador vid fysisk aktivitet, om den skadade atleten har 

en förkylning i kroppen eller har Raynaud´s fenomen, vilket innebär att blodsförloppet 

minskar i vissa kroppsdelar, oftast fingrar och tår, när kroppen utsätts för kalla 

temperaturer.48  

Kyla har varit ett omdebatterat moment i PRICE-modellen då sannolikheten att kyla hjälper 

mot inre blödningar är liten, däremot har det en smärtlindrande effekt.49 En nackdel med att 

kyla direkt efter skada är att smärtan försvinner och den skadad individen då kan missbedöma 

skadans omfattning och tro att denne kan gå tillbaka till att åter utföra fysisk aktivitet. 50 

Compression (kompressionsbehandling) 

Compression ses som den viktigaste delen av behandlingen. Med användning av en elastisk 

binda som hårt lindas så reduceras blodtillförseln till hematom, det vill säga det skadade 

området, med 95 procent på bara några sekunder. Ju hårdare bindan lindas desto mindre blir 

blodtillförseln.51 För att läkningen ska bli maximal bör tryckförband läggas på inom 30 

sekunder från skadetillfället. Vid för hård lindning uppkommer smärta, därför bör 

omläggning ske cirka var 30:e minut. Ett kompressionsförband motverkar samling av vätska 

samt svullnad.52 

Elevation (högläge) 

Elevation betyder att den delen av kroppen som är skadad ska hållas högt för att ytterligare 

reducera blod till det skadade området. 30 centimeter över hjärtat är minimum, det är 

rekommenderat med kontinuerligt högläge i de första två dygnen efter att skadan har skett.53  

                                                
46 Bahr och Mæhlum, 2004 
47 Brukner och Khan, 2012 
48 Maina, 2016 
49 Thomeé et al 2011 
50 Peterson och Renström, 2016 
51 Bahr och Mæhlum, 2004 
52 Thomeé et al 2011 
53 Bahr och Mæhlum, 2004 
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4.1.4 Ämnet idrott och hälsas utveckling i den svenska skolan 

Fysisk aktivitet tillkom i skolvärlden genom skolstadgan 1571, men då i form av lek. Leken 

börjades sedan genom skolordningen 1611 övervakas för att sedan 1649 börja organiseras 

genom skolordningen, detta med förutsättning att det fanns lärare som hade tid att övervaka 

den organiserade leken. Skolämnet gymnastik infördes inte som ett obligatoriskt skolämne 

förrän 1820 där eleverna skulle ha tre timmars gymnastik i veckan, det var däremot svårt att 

bedriva undervisning i ämnet då det varken fanns lärare eller lokaler för det.54 En bidragande 

faktor till att gymnastik blev ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan var Gymnastiska 

Centralinstitutet (GCI) som bildades strax efter att Sverige hade förlorat kriget om Finland 

1809. Männen i Sverige skulle nu rustas för krig genom att vara fysiskt aktiva i en fysisk 

fostran.55  

1856 års läroverksstadga hade likt tidigare läroverksstadga gymnastik som ett obligatoriskt 

skolämne, men som inte skulle betygsättas. Läraren i gymnastik  hade därför inte samma 

status och förutsättningar som övriga lärare.56 1859 års läroverksstadga innebar en viss del 

förändring för läraren i gymnastik, denne fick nu delta i kollegiets överläggningar och beslut 

men med förutsättningar att det berörde gymnastiken. Det var inte förrän 1928 som läraren i 

gymnastik fick delta i samtliga överläggningar och beslut i kollegiet.57    

Under 1800-talet förändrades skolundervisningen och gymnastiken en hel del på grund den 

krigssituation som Europa befann sig i. Detta ledde till att försvarsintresset ökade, vilket 

ledde till ett kungligt cirkulär 1863 som innehöll separata föreskrifter om undervisningen i 

gymnastik. I detta cirkulär ingick skrift om lektionstid, innehåll m.m. Vapenövningar skulle 

ingå, försvarsförmågan skulle nu höjas i landet, timmarna ökade och innebar upp till 6 

timmars gymnastik i veckan för de äldsta eleverna.58  

1866 delades gymnastiken in i 3 huvudgrupper, med redskap, utan redskap och  med vapen. 

Strikta regler fanns att förhålla sig till, t.ex. att klass 5 skulle träna fäktning i 1 timme varje 

dag, utöver de 30 minuter gymnastik som de hade dagligen, klass 6 och 7 skulle träna två 

timmars fäktning dagligen. Det var också under detta årtionde som Linggymnastiken 

introducerades till den svenska skolan genom Hjalmar Ling.59 

                                                
54 Annerstedt, 2001 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Ibid 
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När 1878 års läroverksstadga kom innebar det att betyg i gymnastik för första gången skulle 

sättas. De militära övningarna som hade ingått i gymnastiken sedan 1860-talet minskades i 

slutet av 1800-talet allt mer, tills de avskaffades helt genom ett riksdagsbeslut 1917, den ända 

militäriska övning som fanns kvar var fäktning som fick en mindre roll i undervisningen där 

den enbart var ett moment inom gymnastiken.60 

1919 års kursplan innebar att ergonomin fick en plats i undervisningen, hälsoperspektivet 

började nu ta plats i skolan.61  

Läroplanen för grundskolan 1962 (lgr 62) var den första läroplanen i Sverige. 

Hälsoperspektivet hade ingen stor roll i lgr 62, fokus låg mer på den fysiska utveckling som 

en förberedelse inför det kommande arbetslivet. Eleverna måste förberedas för arbetslivet 

genom att lära sig riktiga arbets- och viloställningar samt rörelsemoment t.ex. att bära och 

lyfta.62 De hälsoperspektiv som lgr 62 lägger vikt vid är att eleverna skulle lära sig om 

kroppen och hur den påverkas vid fysisk aktivitet samt risker med att utöva fysisk aktivitet 

vid sjukdom.63 Redan i lgr 62 påverkade elevernas förutsättningar undervisningen, men i den 

milda grad att den stämde delvis överens med lärarens egna intresse, det vill säga  att 

eleverna kunde påverka lektionerna om läraren själv hade intresse för att göra samma sak. 

Däremot har lgr 62 strikta förhållanderegler försvunnit helt ur dagens läroplan, regler så som 

att eleverna skulle ha en speciell gymnastikdräkt under gymnastiklektionerna, fötterna skulle 

undersökas minst 1 gång varje år, de fick inte delta på gymnastiken barfota, omklädnings- 

dusch- och torrummets golv fick inte beträdas utan skydd på fötterna samt att eleverna inte 

fick delta på simundervisningen inomhus utan fotskydd. Även specifika förhållningsregler 

fanns vid menstruation.64  

Ämnet gymnastik förändrades inte markant genom lgr 69, precis som i lgr 62 så 

fokuserade även lgr 69 på elevernas fysiska utveckling och aktivitet som en 

förberedelse inför arbetslivet. Däremot tillkom ett stycke om elevens hälsa och hygien 

med fokus på elevens fysiologiska kunskap och utveckling samt deras hygienskötsel. 

Lgr 69 nämner också att det uppstår en viss sannolikhet för att oro och ångest uppstår 

hos den växande individen om denne inte får utlopp för sitt behov av fysisk 

                                                
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Kungliga Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan – andra upplagan, Falköping: Gummessons 

boktryckeri AB, 1964, s. 345 
63 Kungliga skolöverstyrelsen, 1964 
64 Ibid 
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aktivitet.65 Undervisningen... skall vidare förmedla kännedom om den egna kroppens 

funktioner och vård i samband med fysisk aktivitet.66 Detta stycke syftar på vård i 

form av hygienisk- och kroppslig vård. Däremot ska eleverna i enligt lgr 69 lära sig 

lyftning och transport av skadad.67  

Läroplanen för grundskolan som kom 1980, efter en försening, ändrade ämnet en hel 

del. Ämnet kom att byta namn från "gymnastik" till "idrott" och fokuset på fysiska 

förberedelser inför arbetslivet togs bort, istället lades ett större fokus på en idrott och 

idrottsglädje för alla. Idrotten skulle nu anpassas efter elever med olika handikapp 

samt innehålla undervisning om olika handikapp, eleverna skulle lära sig att ta hänsyn 

till andra människors olika förutsättningar för fysisk aktivitet. Genom lgr 80 skulle 

eleverna också uppmuntras till aktiva insatser för idrott och förebyggande hälsovård i 

skolan, hem och samhälle,68 hälsovård innefattar hälsa, hygien och ergonomi. Hälsan 

fick i lgr 80 en mer central och utvidgad roll där den nu fokusera på kost och motion, 

förebyggande av skador genom bl.a. Uppvärmning och uppmjukning före idrott. Lgr 

80 var även den första läroplanen att ta upp skador i samband med fysisk aktivitet då 

eleverna genom lgr 80 skulle lära sig om de vanligaste förslitningsskadorna och deras 

orsaker,69 även livräddning, konstgjord andning samt räddning ur isvak ingick i 

undervisningen.70  

När en ny läroplan kom 1994 i form av lpo 94 ändrades namnet på ämnet idrott till idrott och 

hälsa, som det är idag. En stor förändring som lpo 94 innebar vara att läraren och eleverna 

själva kunde bestämma vilka metoder och moment som skulle användas för att nå målen i 

kursplanen, som det är idag genom lgr 11.71 Hälsoperspektivet fick en markant större plats i 

lpo 94 i än i tidigare läroplaner. Undervisningen i idrott och hälsa, som ämnet nu heter lade 

stort fokus på elevens välmående på flera olika plan, t.ex. genom att eleverna skulle utveckla 

sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utveckla en positiv självbild,72 samt att lära sig 

                                                
65 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan – Lgr 69, Stockholm: Liber UtbildningsFörlaget, 1977 
66 Ibid, s.166 
67 Ibid, s. 166 
68 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan – Lgr 80, Stockholm: Liber UtbildningsFörlaget, 1980, s. 91 
69 Ibid, s. 92 
70 Ibid 
71 Annerstetd, 2001 
72 Skolverket, Grundskolan – kursplaner och betygskriterier, tillgänglig: http://hdl.handle.net/2077/31190, 

2000, (hämtad 04-12-2017), sid. 22 
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om vad som främjar hälsan. Precis som i tidigare kursplan ingick livräddning och första 

hjälpen i lpo 94 men har utvecklats genom att ta med hantering av nödsituationer.73  

Den aktuella läroplanen som används i dagens skola, lgr 11, är relativt lik lpo 94, däremot 

finns en del krav inte längre kvar, t.ex. den historiska aspekten, där eleverna enligt lpo 94 

skulle lära sig om idrotten och friluftslivets historia.74 Lgr 11 nämner ingenting konkret om 

hantering av skador vid fysisk aktivitet, däremot så står det att eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga at hantera nödsituationer såväl på land som på vatten, 

här beskrivs första hjälpen och hjärt- och lungräddning som två beståndsdelar inom hantering 

av nödsituationer. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper som 

är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem75... Att ha färdigheter i och kunskaper 

om idrott och hälsa är en tillgång för både individ och samhälle.76  Läroplanen menar också 

att varje elev ska medverka till att hjälpa andra individer,77 

5. Metod 

I detta kapitel presenteras, redovisas och diskuteras den metod som har används i studien. De 

moment som har tagits hänsyn till är val av metod, urval, instrument, procedur, 

databearbetning, tillförlitlighet och etiskt förhållningssätt 

5.1 Val av metod 

Det finns två huvudtyper av datainsamlingsmetoder, kvalitativa och kvantitativa metoder.78 

Det som skiljer dessa två metoder åt är den data som de producerar. Kvantitativ data utvinns 

från kvantitativa metoder, kvantitativ data innefattar hård data, så som siffror, svar och fakta 

som kan räknas och bearbetas med statistik, om denna typ av data inte direkt kan produceras 

så handlar det om kvalitativ data. Kvalitativ data innefattar mjuk data, så som livshistoria, 

dagböcker, videoinspelningar m.m.79  

Denna studie utgår ifrån lärare i idrott och hälsas tankar kring hantering av skador vid fysisk 

aktivitet i skolundervisning. Valet av metod hamnade därför på den kvalitativ metoden då 

                                                
73 Skolverket, 2000 
74 Ibid 
75 Skolverket, 2011, s. 13 
76 Ibid, s. 51 
77 Skolverket, 2011 
78 Thomas Harboe, Grundläggande metod- Den samhällsvetenskapliga uppsatsen, Malmö: Gleerups, 2013 
79 Ibid 
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svaren som eftersöks består av mjuk data där svaren från respondenterna kan tolkas, istället 

för den kvantitativa metoden som omvandlar respondenternas svar till siffror och statistik.80  

5.2. Urval  

I denna studie har 5 stycken lärare i idrott och hälsa samplats (valts ut), så kallad icke 

slumpmässigt urval, och intervjuats. Det finns tre olika typer av icke slumpmässigt urval, 

subjektivt urval, självselektion och konsekutivt urval. Den här studie utgår från ett subjektivt 

urval vilket betyder att sampling av respondenter gjordes av författarna utifrån en kvalificerad 

bedömning. När det görs en kvalitativ intervju av nyckelpersoner är oftast studien byggd på 

subjektivt urval.81  

Respondenterna arbetar i olika skolor i västra Sverige som i denna studie representerar lärare 

i idrott och hälsa i västra Sverige. Målet var att studien skulle omfatta 6 stycken respondenter, 

en jämn fördelning av manliga och kvinnliga respondenter blev tyvärr inte möjligt i denna 

studie då flera kvinnliga lärare i idrott och hälsa inte hade möjlighet att delta i studien.  

5.3 Instrument 

Den kvalitativa undersökningsmetod som har använts i denna studie har varit både 

strukturerad och icke-standardiserad intervju. Struktuerad intervju innebär att frågorna har 

varit fastställda på förhand, men inte dess formulering.82 Icke-standardiserad intervju innebär 

att frågorna inte är bestämda i förväg, där emot kan ämnena vara bestämda.83 Frågorna har 

varit fastställda på förhand genom en frågeguide som delats upp i olika frågetyper, 

faktafrågor (t.ex. kön och ålder) samt attitydmässiga frågor (t.ex. vad, hur och varför frågor), 

dessa frågor har därför varit både slutna frågor och öppna frågor. Slutna frågor innebär att 

respondenten enbart har slutna svarsmöjligheter medans de i öppna frågor får själva 

formulera svaren på frågan.84  

En pilotstudie gjordes före kontakten med lärarna i idrott och hälsa som deltog i studien, 

denne innefattade en pilotintervju av en respondent och tog plats på bestämd tid och plats 

med respondenten. Genom pilotstudien upptäcktes det att intervjun tog för kort tid, men gav 

svar från respondenten som efterfrågades.  

                                                
80 Ibid 
81 Harboe, 2013 
82 Ibid 
83 Ibid 
84 Ibid 
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Av pilotintervjun märktes det att frågorna som ställdes höll en bra nivå för att få de svar som 

skulle besvaras för studien. Frågeguiden har används som stöd i intervjuerna för att försäkra 

om att respondenterna besvara samtliga frågor i den utsträckning som önskats. 

Som bakgrundsfrågor hade vi vad respondenten hade för ålder, utbildning och hur länge de 

hade arbetat som lärare i idrott och hälsa. Våra plattformsfrågor bestod av bland annat hur 

många av deras elever som skadar sig på en månad, hur de arbetar med skadehantering idag, 

hur deras kunskaper om skadehantering ser ut, om de anser att skadehantering ska ingå i 

läroplanen. 

 5.4 Procedur 

Innan studien påbörjades så gjordes en pilotstudie. Före en pilotstudie är det viktigt att 

författarna av arbetet vet vad som ska frågas och vilka svarsmöjligheter som finns.85  

Efter att pilotstudien genomförts och intervjuguiden reviderats kontaktades olika lärare i 

idrott och hälsa från skolor i västra Sverige genom mail. Sammanlagt tillfrågades tretton 

lärare i idrott och hälsa, av dessa var det fem stycken som kunde delta i studien. 

Respondenterna själva fick bestämma datum, tid och plats för intervjun, samtliga intervjuer 

gjordes på respondenternas arbetsplatser.  

Samtidigt som respondenterna förfrågades om de ville delta i studien bifogades ett missivbrev 

med mer information om studiens syfte, vidare information om respondenternas anonymitet 

samt kontaktuppgifter till intervjuarna samt handledaren till arbetet.   

Tiden för intervjuerna varierade mellan 8 minuter och 23 minuter. Intervjuerna spelades in 

via mobiltelefon med samtycke från respondenterna, inspelningarna transkriberades sedan 

efterhand att de utfördes.  

Det är viktigt att respondentens personliga integritet upprätthålls så att respondenten inte 

känner sig exponerad. Respondenten har därför erbjudits en utskrift av intervjun, på detta sätt 

skapas ett visst förtroende mellan intervjuaren och respondenten, något som är viktigt att det 

existerar.86 

                                                
85 Harboe, 2013 
86 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning. Lund: 

Studentlitteratur, 2011 
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5.5 Databearbetning 

Materialet som samlades in via inspelningar på mobiltelefoner transkriberades samma dag 

som de utfördes då intervjun fortfarande var färsk i minnet hos intervjuaren. Efter att samtliga 

intervjuer transkriberats från tal till skrift så strukturerades respondenternas svar in i 

kategorier och rekontextualiserades, det vill säga att respondentens uttalande sätts in i nytt 

sammanhang.87 Det finns två olika analysmetoder inom rekontextualisering:  

1. Utdrag och ny sammanställning av kodade fenomen i samma datauppsättning. 

2. Utdrag och ny sammanställning av kodade fenomen mellan olika datauppsättningar.88  

I denna studie har materialet bearbetats genom den andra analysmetoden där samtliga 

intervjuer som gjorts i studien har sammanställts för att kartlägga genomgående drag.  

När det insamlade materialet kartlagts och kategoriserats jämfördes respondenternas svar för 

att får fram en sammanställning och i sin tur en slutsats.   

5.6 Tillförlitlighet 

Dahmström menar att tillförligheten blir större om det används samma mätinstrument vid 

upprepande tillfällen där ingenting ändras mellan de olika tillfällena.  

Med tillförlitlighet menas olika osäkerhetskällor och deras effekter på den slutliga 

statistiken.89 En fråga som ska ställas när det pratas om tillförlitlighet är: Hur väl 

överensstämmer skattningarnas värden med det mått som man idealt hade velat bestämma?90 

Även aktualitet är något att beakta i studien. Tiden från det att studiet har skett till att den 

publiceras, tiden mellan de olika datainsamlingarna och statistikens relation till användarens 

behov är något som bör tänkas över.91 

Reliabilitet och validitet måste även de tas hänsyn till, med dessa begrepp menas bland annat 

att kolla följande: 

• Att den insamlade datan säger något väsentligt om det som ska undersökas 

• Om det finns variabler av intresse som inte kommit med i undersökningen  

• Om det går att pröva resultaten 

                                                
87 Harboe, 2013 
88 Harboe, 2013, sid. 117 
89 Dahmström, 2011 
90 Dahmström, 2011 sid 377  
91 Dahmström, 2011 
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• Om det går att lita på den insamlade datan 

• Om det finns en överensstämmelse mellan teori och empiri.92  

5.7 Etiskt förhållningssätt  

Denna undersökning har utgått ifrån vetenskapsrådets etiska principer som forskare måste ta 

hänsyn till, detta för att skydda respondenterna i undersökningen 

Informationskravet – i enlighet med informationskravet ska respondenter och 

uppgiftslämnare informeras om vad de har för uppgift i studien samt vad de har för villkor att 

förhålla sig till. De ska också informeras om att deras deltagande i studien är frivilligt och de 

har därför rätt att avbryta sin medverkan när så önskas.93  

Samtyckeskravet – Enligt samtyckeskravet ska forskaren inhämta samtycke från 

respondenten och uppgiftslämnaren. De som deltar i studien och undersökningen ska själv ha 

rätt att bestämma hur länge denne vill delta samt på vilka villkor. Deltagandet ska även kunna 

avbrytas utan att det får några negativa följder för de deltagande.94  

Konfidentialitetskravet - Alla uppgifter om respondenterna och uppgiftslämnare ska 

antecknas, samlas och avrapporteras så att den enskilda deltagaren inte kan identifieras av 

utomstående individer. Det ska alltså inte vara möjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna.95  

Nyttjandekravet - Uppgifter om enskilda individer som har insamlats för forskningsändamål 

får inte användas utanför forskningens studie. Insamlat material och personuppgifter 

insamlade för forskningsändamål får inte användas där det påverkar den enskilda individen 

direkt, förutom om ett medgivande från den berörda individen givs.96  

Genom ett missivbrev som skickades till respondenterna i samband med förfrågan om 

medverkan i studien fick respondenterna information om vad de hade för villkor att förhålla 

sig till samt att deras deltagande var frivilligt (informationskravet). I missivbrevet fick 

respondenterna även information om att deras deltagande kunde avbrytas när de önskade, 

vilket även informerades om på plats innan själva intervjun började (samtyckeskravet). 

Samtliga respondenters information har tagits bort från studien och deras namn har bytts ut 

                                                
92 Harboe, 2013 
93 Vetenskapsrådet, "Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning", tillgänglig: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf, 2002 (Hämtad 2017-11-16) 
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för att respondenterna inte ska kunna identifieras (Konfidentialitetskravet), något som även 

hör ihop med nyttjandekravet.  

5.8 Metoddiskussion 

Genom intervjuguiden gavs möjlighet för eventuella följdfrågor, detta försäkrar intervjuaren 

att få utvecklade svar på de frågor som önskas av respondenten.  

Svarsfrekvensen på de öppna frågorna där respondenten måste uppge egna svar utan några 

alternativ blir troligtvis en aning större vid besöksintervjuer än om de skulle ställas genom 

postenkäter.97 Det blir också lättare för respondenten att besvara samtliga frågor utan att 

tappa något större intresse för sitt deltagande, det kan också vara motiverande när 

intervjuaren har tagit sig tid att söka upp respondenten och besöka denne.98  

6. Resultat 

I detta kapitel presenteras intervjuerna i studien i sammanfattande text, detta för redovisa 

enbart det som är av värde för denna studie. Samtliga respondenter har i detta arbete döpts 

om för att skydda deras identitet och bevara deras anonymitet. Transkribering från intervju 3 

finns som bilaga sist i detta arbete.  

Intervju 1 

Johnny är en man i 37 års ålder som har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 11 år. Han tog 

examen på högskolan i Växjö, utöver idrott och hälsa är han även lärare i historia.  

Johnny säger att hans egna kunskaper om skadehantering mestadels är självlärd och att han 

bara fick en kort utbildning inom det temat när han studerade till lärare i idrott och hälsa.  

Johnnys chef, rektorn på skolan, frågar ibland om Johnny vill gå några fortbildningskurser, 

varav just hantering av skador är något som Johnny oftast då nämner, däremot är det något 

som inte har blivit av. Johnny menar att lärare i idrott och hälsa egentligen skulle gå någon 

form av sjukvårdsutbildning där de verkligen får lära sig om hur skador ska hanteras. 

Johnny menar att skadehantering redan egentligen är ett mål som finns med i läroplanen, det 

är bara väldigt många lärare i idrott och hälsa som inte arbetar med det, det är ett mål som 

                                                
97 Dahmström, 2011 
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ofta försvinner mellan den "vanliga" idrotten och att det absolut ska ingå och att flera, 

inklusive han själv borde arbeta mer med det i undervisningen. 

När första kontakten togs med Johnny skrev han som svar att han precis skulle sätta sig och 

lägga upp ett arbetstema som handlar om just skadehantering i undervisningen i idrott och 

hälsa. Johnny säger i intervjun att han idag arbetar sparsamt med just skadehantering men att 

det är på väg att bli bättre i och med att skolan han arbetar på har lagt in två stycken 

"pulspass" á 30 minuter i veckan så han nu kan ta en idrottslektion till teori och ändå få 

eleverna att röra på sig. 

Johnny arbetar främst med att idrottslektionen ska vara fri från skador, alltså pratar han 

väldigt mycket med eleverna om skadeförebyggande för att undvika så många skador som 

möjligt. 

Johnny ser främst fördelar med att ha skadehantering som en del av undervisningen i idrott 

och hälsa. Han kan inte se någon mer nackdel än att elever som inte är aktiva inom idrott på 

fritiden skulle tycka att teoridelen skulle bli tråkig. Den största fördelen han ser är att 

ungdomar skadar sig även utanför skolan och då skulle kunna ta hand om en skada som 

skulle kunna ske utan att behöva ta hjälp av en kunnig vuxen. 

Han anser fullt ut att skadehantering borde ingå i läroplanen för idrott och hälsa och att det är 

hans jobb att se till att det ingår i undervisningen.  

Johnny anser att lärare i idrott och hälsa ska hålla sig på en väldigt basic nivå, han tycker att 

PRICE-modellen är bra men han tycker inte att lärare i idrott och hälsa ska ta det längre än 

så. Han anser att kunskaper om kyla, lindning och högläge är de viktigaste momenten som 

ska läras ut och egentligen bara det som lärarna själva ska behöva ha kunskap om. Om det 

sker allvarligare skador så skickar han upp eleven till skolans sjuksköterska eller vidare till 

vårdcentralen där eleven i fråga får bättre hjälp. Han anser att till exempel knän är överkurs 

och han vill inte sätta en diagnos på ett knä om det skulle visa sig vara värre än vad som först 

syns, dessa skador ska behandlas av bättre medicinskt kunniga.  

När det kommer till om skadehantering ska ingå i betygssättningen så är Johnny tveksam, han 

tycker att detta är ett moment som alla ska kunna och ska det vara betygssättning så ska det 

endast vara att eleven kan det, eller att eleven inte kan det. Han säger att det blir väldigt svårt 

att sätta skillnaden på om en lindning är gjord på A,C eller E- nivå. 

Avslutningsvis säger Johnny att det inte är så många elever som skadar sig, han uppskattar att 

han har cirka en skada i veckan så runt 4-5 i månaden.   
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Intervju 2 

Bonnie är en kvinna i 49 års ålder som har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 27 år. Bonnie 

tog examen från Gymnastik och idrottshögskolan i Örebro (GiH).  

Bonnie menar att hon känner sig ganska så kunnig när det gäller lindning av fötter och dylikt, 

när det är benbrott och större saker så ringer hon så att eleven får åka in till sjukhuset. 

Däremot är fortbildning av hantering av skador vid fysisk aktivitet något som hon ser positivt 

på, hon menar att är bra då en lärare och individ aldrig kan bli för kunnig inom ämnet.   

Bonnie arbetar idag lite grundläggande med teori om vad som händer vid stukning av fötter 

och muskelbristningar och så vidare. Däremot får eleverna inte göra något praktiskt moment 

och lära sig att hantera skadorna med till exempel lindning, tejpning. något som Bonnie 

menar skulle vara väldigt bra för eleverna att få testa på.  

Bonnie anser att hantering av skador vid fysisk aktivitet borde ingå i läroplanen, hon anser att 

det är lite allmänbildning att kunna hantera lite enklare former av skador då det kan drabba 

vem som helst. Bonnie nämner även att hon är volleybollstränare på fritiden där utövarna 

måste ha varsin dauerbinda i väskan för att snabbt ha den till hands om något skulle hända.  

Bonnie ser inga nackdelar med att undervisa om hantering av skador vid fysisk aktivitet i 

skolan. Fördelarna är att kunskapen finns där när skadorna sker utanför skolan på fritiden då 

inte läraren finns till hands och eleven måste hantera skadan själv. Hon anser därför att det är 

viktig kunskap för eleven att förvärva.  

De moment som Bonnie anser är viktigast att eleverna lär sig är framförallt tryckförband men 

också högläge och kylning, men där trycket är det allra viktigaste poängterar hon. PRICE-

modellen överlag är viktig att kunna anser Bonnie. Kunskap om hantering vid knäskador och 

liknande anser Bonnie vara överkurs för eleverna och inget som de behöver lära sig, hon 

tillägger även att läkare och sjukgymnaster själva gör fel och diagnostiserar knä fel då knän 

är luriga.  

Avslutningsvis menar Bonnie att ämnet är viktigt att ta upp och kan mycket väl ingå i teori 

och prov, däremot borde den graderas på samma sätt som hjärt- och lungräddningen där 

eleverna enbart kan bli godkända eller underkända. Antal skador som sker varje månad under 

lektionerna i idrott och hälsa är cirka 3-4 stycken enligt Bonnie. Hon menar att det inte sker 

så många skador och hon är trots allt ingen sjukvårdare så hennes kunskap är fullt tillräckligt, 

men utökning av kunskap inom ämnet är alltid bra.  



   
 

  26 
 

Intervju 3 

Conny är en man i 26 års åldern som har arbetat som lärare i idrott och hälsa i ett halvår, men 

tillägger också att han har haft flera verksamhetsförlagd utbildningstillfällen där han har 

förvärvat mycket kunskap och erfarenhet. Conny gick på högskolan i Halmstad där han läste 

till ämneslärare årskurs 7-9, där idrott och hälsa var han första ämne. Utöver idrott och hälsa 

så är han även utbildad lärare i religion och historia.  

Conny anser sig ha ganska stor kunskap inom hantering av skador vid fysisk aktivitet, en 

kunskap som han bland annat har fått genom en kurs på högskolan i Halmstad i sin 

utbildning, men också då han spelat mycket fotboll och själv varit skadad och genom det 

jobbat mycket med några av Sveriges bästa sjukgymnaster. Conny tillägger också att det 

alltid finns mer kunskap att lära sig och förnya sig inom. Kunskapen som Conny fick genom 

utbildningen menar han enbart hade gett honom grunden för att kunna undervisa om 

hantering av skador och själv kunna hantera idrottsskador, men att han nog hade behövt läsa 

på mer om ämnet och vidare utbildning för att känna sig säker inom ämnet. Det finns så 

mycket olika skador som kan uppstå framförallt i knän där det kan vara svårt att avgöra. 

Conny tillägger att det nog krävs en uppdatering för att han ska känna sig helt säker och 

enbart kursen i utbildningen inte hade varit tillräcklig. Enligt Conny borde nästan 

fortbildningskurser vara ett krav, då det händer nya skador hela tiden och kunskapen inom 

ämnet uppdateras. Conny tror också att alla är osäkra på både skadehantering och hjärt- och 

lungräddning, både elever och lärare borde enligt Conny utbilda sig inom det för att få en bra 

kunskap, kunskap som man med tiden glömmer. Kontinuerlig utbildning i idrottsskador 

menar Conny därför vore väldigt bra. Enligt Conny borde därför även elever få denna 

utbildning.  

Enligt Conny så borde hantering av skador vid fysisk aktivitet ingå i läroplanen, just under 

området "hälsa och livsstil" så passar det bra in, även förebyggandet av skador. Men just 

grunderna i hantering av skador. Han tillägger också att digitalisering har lagts till i 

undervisningen i idrott och hälsa och då kan hantering av skador lika väl också läggas till.  

Idag jobbar inte Conny så mycket med just hantering av skador vid fysisk aktivitet, det mesta 

ligger på förebyggandet av skador där Conny lägger ett stort fokus med just uppvärmning 

osv. Conny tillägger även att tiden inte riktigt räcker till men att han ser positivt på att arbeta 

med hantering av skador vid fysisk aktivitet om det finns möjlighet att få in det i planeringen.  

Några av de fördelar som Conny ser med att undervisa om hantering av skador vid fysisk 

aktivitet är bland annat att eleverna själva kan hantera sina skador, även senare i livet. 
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Tejpning av fingrar och fötter kan eleverna också göra innan lektionen startar så tar det inte 

tid från läraren att hjälpa eleven med under lektionen, samtidigt som läraren lär ut det till 

eleverna så påminner denne sig om hur det ska gå till. Det är enligt Conny en stor vinning, 

men sen är tidsbristen där som en nackdel. Även bristen på kunskap hos läraren i idrott och 

hälsa kan också vara en nackdel då lärare som inte har kunskapen tror Conny inte vill 

undervisa om det heller.  

Conny menar att det bara är positivt om eleverna lär sig att hantera skador vid fysisk aktivitet, 

något som de kommer att ha med sig hela livet och därför är det enligt Conny bra att de får 

den kunskapen i god tid. Han menar också att förebyggandet är den viktigaste delen men att 

skador ändå händer och då är det viktigt att kunna hantera skadan, minska blödningen med 

tryckförband och högläge.  

De moment som Conny anser vara viktigast att eleverna lär sig är de som ingår i PRICE-

modellen, så som Tryckförband, högläge, kylning osv, men Conny menar att tejpning också 

är viktigt för eleverna att kunna då de kan påbörja träningen tidigare med hjälp av det. Då 

missar eleven inte flera timmars undervisning.  

För Conny sker skador i samband med lektionerna i idrott och hälsa ofta, han beräknar antalet 

skador till ungefär 4-10 skador i månaden beroende på vad det är för aktivitet.  

Intervju 4 

Malou är en kvinna och 27 år, hon har utbildat sig till lärare i idrott och hälsa och Engelska 

för högstadiet på högskolan i Halmstad. Hon har jobbat de senaste två åren som lärare i idrott 

och hälsa.  

Malou säger att hennes egna kunskap kring skadehantering är relativt god, iallafall när det 

kommer till skador som involverar stukningar av fötter och handleder då dessa är de 

vanligaste skadorna som förekommer i hennes undervisning och därefter har fått tillämpa sin 

kunskap om detta relativt regelbundet. Hon säger att hon absolut kan tänka sig att gå en 

fortbildningskurs när det kommer till temat skadehantering. 

Malou anser att det är viktigt för ungdomar att veta hur de kan hantera skador vid fysisk 

aktivitet och att det är en viktig kunskap att även ha med sig senare i livet då hon menar att 

personer kan skada sig var som helst och inte enbart i idrottsrelaterade situationer. Hon menar 

att skador alltid kommer att ske, hur försiktig en lärare än kan vara och anser då att hantering 

av skador är en mycket bra idé. 
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Malou jobbar ingenting med skadehantering i undervisningen för idrott och hälsa idag då hon 

menar att det inte är ett mål i läroplanen. Malou säger att hon mer jobbar med att förebygga 

skador, hon menar vidare att skadehantering i undervisningen i ämnet idrott och hälsa skulle 

kunna vara ett moment som hon skulle tänka sig att arbeta med mer i framtiden. Malou anser 

att hantering av skador vid fysisk aktivitet bör vara en del av ämnet idrott och hälsa då hon 

har många elever som skadar sig vid sidan av skolan och menar att om de ungdomar som 

skadar sig på fritiden hade haft bättre kunskap om hur de kan hantera skador hade de kunnat 

förkorta läkningstiden.  

En nackdel med att ha hantering av skador som ett moment i idrott och hälsa tror Malou hade 

varit att många elever inte hade tyckt att det var roligt utan ytterligare en tråkig teoridel i 

idrotten när de kanske använder ämnet för att springa av sig. Hon kan tänka sig att eleverna 

som är aktiva på sin fritid hade tyckt att detta vore ett intressant och roligt moment. Malou 

menar att för att göra skadehantering roligare och på ett praktiskt vis för de elever som 

överlag inte hade intresserat sig av det, då hade det behövts att lärarna fått en grundligare 

utbildning om temat.  

Malou tycker inte att eleverna ska lära sig för avancerade grejer när det kommer till att 

hantera skador, att ha kunskap om att linda, kyla och högläge. Hon är positiv till att lägga in 

PRICE-modellen i läroplanen men inte mer än så för då blir det överkurs. Hon kan tänka sig 

att lära ut till exempel draglådetest till knäskador för de elever som är intresserade men inte 

att ha det som mål.  

Malou menar att ett första steg är att ta in hantering av skador som en del av ämnet idrott  och 

hälsa men att det sedan ska vara lika givet att en elev ska kunna samarbeta som att den på en 

basic nivå ska kunna hantera en skada i form av stukad fot. Hon menar att om det ska 

betygsättas så sa det vara antingen betygen E eller F, antingen finns kunskapen eller så finns 

den inte. Hon drar liknelsen mellan skadehantering med HLR eller brandutbildning vilket inte 

betygsätts men som ändå finns med i skolan.  

Malou uppskattar att cirka 3 elever i månaden skadar sig som hon behöver omhänderta men 

säger att hon ofta har flera skadade elever, dessa skador har dock skett på aktiviteter utanför 

skolans idrottshall, dessa skador är främst stukade handleder och fötter. 

Intervju 5 

Sonny är en man i 33 års ålder som utbilda sig i Växjö där han läste till högstadielärare i både 

idrott och hälsa och svenska. Som lärare i idrott och hälsa har Sonny 7 års erfarenhet.  
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Sonny anser sig själv ha relativt god kunskap om hantering av skador vid fysisk aktivitet när 

det kommer till de vanligaste skadorna, så som stukningar, muskelbristningar och lårkaka 

osv. Den kunskap som Sonny har idag fick han mycket av från sin utbildning men det mesta 

lärde sig Sonny genom erfarenhet inom yrket. Fortbildningskurs är något som Sonny hade 

varit intresserad utav inom hantering av skador vid fysisk aktivitet, han menar att detta är en 

praktisk kunskap som man måste praktisera med jämna mellanrum för att behålla sin kunskap 

samt att utveckla den. Det finns ingen nackdel enligt Sonny att lära sig mer inom ämnet, han 

tillägger också att han tror att det vore en stor fördel om skolor skickade iväg sina lärare i 

idrott och hälsa på sådana kurser.  

Sonny tycker att hantering av skador vid fysisk aktivitet borde till viss del ingå i läroplanen, 

förutsatt att det inte blir för djupgående för eleven. Det är en viktig kunskap som är bra för 

eleven att ha.  

Hantering av skador vid fysisk aktivitet är något som Sonny inte jobbar något med idag, utan 

han jobbar mer med förebyggandet av skador, där han lägger stort fokus. Sonny nämner 

också att han tyvärr inte jobbar med skadehantering idag då det inte direkt står i kursplanen 

men att det är ett ämne som nog borde läras ut.  

Fördelarna med att undervisa om hantering av skador vid fysisk aktivitet är enligt Sonny nog 

rätt många, det är en kunskap som eleverna tar med sig utanför skolan. Sonny berättar också 

att många av hans elever genom åren har kommit till idrottslektionerna skadade, något som 

har hänt på rasten eller på fritiden, dessa skador har i många fall enligt Sonny inte blivit 

behandlade direkt och i vissa fall inte alls. Enligt Sonny hade eleven kunnat delta i idrotten 

snabbare om eleven hade haft kunskapen att behandla sin skada själv, han som lärare finns ju 

inte alltid till hands. Det är därför enligt Sonny viktigt för eleven ha besitta kunskap om 

hantering av skador vid fysisk aktivitet.  

De moment som enligt Sonny borde ingå i utbildningen av hantering av skador vid fysisk 

aktivitet är de mest grundläggande som tryckförband, högläge och även kylning. Sonny 

funderar även på om tejpning borde ingå men är där tveksam, tejpning kan vara överkurs för 

eleverna men det har nog enligt Sonny varit bra för dem att kunna då tejpning är något som 

tar rätt mycket av hans tid när eleverna behöver hjälp.  

Sonny uppskattar att cirka 4-6 av hans elever skadar sig varje månad, ibland fler och ibland 

färre. 
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7. Resultatdiskussion 

Det här kapitlet kommer att lyfta fram två diskussioner samt studiens slutsats. Den första 

diskussion utgår ifrån tidigare forskning samt datan från studiens kvalitativa undersökning, 

den andra delen i kapitlet är en slutsats från den första diskussionen. Den andra diskussionen 

kommer att lyfta fram förslag för framtida forskning för det ämne som denna studie grundar 

sig på.  

7.1 Hantering av skador i ämnet idrott och hälsa 

Den läroplan (lgr 11) som är aktuell i dagens skola idag i Sverige nämner ingenting konkret 

om just skadehantering i ämnet idrott och hälsa, däremot ska eleverna kunna hantera 

nödsituationer både på land och på vatten inklusive första hjälpen och HLR.99 Skolverket 

skriver också att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både 

individ och samhälle.100 Samtidigt menar Petersson och Rehnström att erfarenhet av 

idrottsmedicin är fördelaktigt för samtliga individer101.  

Idag är hantering av skador vid fysisk aktivitet ingenting som ingår i undervisningen i idrott 

och hälsa hos de respondenter som deltog i den här studien, mer än en liten teoridel hos en av 

respondenterna. Däremot är det något som har planerats att göras hos två av respondenterna 

men som även resten av respondenterna i studien blivit intresserade av att göra efter deras 

deltagande i den här studie. Hantering av skador vid fysisk aktivitet är ett viktigt och aktuellt 

ämne och en kunskap som behöver repeteras och praktiseras, en kunskap som är bra för 

ungdomar att lära sig redan i ung ålder.  

Samtliga respondenter i den här studien anser att hantering av skador vid fysisk aktivitet 

borde ingå i läroplanen och skolundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Samtliga 

respondenter anser att undervisningen av skadehantering som borde ingå ska vara "basic" i 

form utav PRICE-modellen och inte vara för djupgående och avancerad, som att till exempel 

utföra tester för knän, däremot menar två av respondenterna att även tejpning borde vara en 

del av ämnet. Michael Maina som är docent i Health and Human Performance Department på 

Roanoke College i Roanoke, menar att alla lärare idrott och hälsa borde följa PRICE-

modellen.102   

                                                
99 Skolverket, 2011 
100 Skolverket, 2011 sid. 51 
101 Peterson och Rehnström, 2016 
102 Maina, 2016 
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När det kommer till om skadehantering ska betygsättas så blev resultaten att det hade varit 

svårt att sätta betygen E,C,A. De lärare som kommenterade betygsättning var överens om att 

om skadehanteringen ska vara betygsgrundande så ska det vara E eller F, alltså har eleven 

kunskapen eller så har eleven inte kunskapen om hur den ska hantera skador. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att inkludera hantering av skador vid fysisk 

aktivitet i undervisningen i idrott och hälsa, däremot är samtliga parter som deltagit i denna 

studie överens om att fördelarna väger över nackdelarna. Några fördelar med att hantering av 

skador vid fysisk aktivitet som en del av undervisningen i ämnet idrott och hälsa som 

respondenterna i studien tar upp är: 

• Kortare läkningsprocess av skador som sker utan att en vuxen med kunskap finns till 

hands 

• Intressant för aktiva idrottsutövande elever 

• Kunna ta hand om skadan utanför skolan 

• Kunskap som finns med senare i livet 

• Tidvinnande för läraren 

Några fler fördelar kan vara: 

• Genom kunskaper och erfarenhet kan många skador förhindras103 

• Kunskapen om korrekt tejpning och lindning hos en elev kan vara en tidsmässig 

fördel för läraren104 

De nackdelar respondenterna tar upp är: 

• Teorin blir tråkig och eleverna kan tappa intresse 

• Tidsbrist i undervisningen 

• Kunskapsbrist hos läraren 

Några fler nackdelar kan vara: 

• Inget material105 

• Om en elev tror sig kunna hantera en skada men gör det fel så kan detta förvärra en 

skada. 

                                                
103 Peterson och Rehnström, 2016 
104 Maina, 2016 
105 Ibid 
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Teorin som den här studie grundar sig på, KASAM säger att genom att öka begripligheten 

och kunskapen kommer både ledare och följare förstå vad som ska göras vilket kommer leda 

till att motivationen påverkas positivt. Samtliga lärare som har intervjuats i den här studien 

tycker att elever behöver ha en kunskap om hur de tar hand om skador då fördelarna är 

många, både för eleverna själva och samtidigt för läraren. Då en stark KASAM hos en 

individ gör att denne är beredd att möta hotbilder mot hälsan106 är det viktigt att en elev har 

god kunskap om skador, både när det gäller förebyggande samt hantering. 

Studien visar att kunskapen om hantering av skador vid fysisk aktivitet hos lärare i idrott och 

hälsa är grundläggande och tillräcklig, men i de flesta fall förvärvades denna kunskapen inte 

genom utbildningen utan de flesta fått kunskapen från annat håll. Detta indikerar på att 

hantering av skador vid fysisk aktivitet möjligtvis borde ingå i större utsträckning 

ämneslärarutbildningen för lärare i idrott och hälsa. Samtliga respondenter vill även gå en 

fortbildningskurs för att utöka sin kunskap inom hantering av skador vid fysisk aktivitet, med 

detta följer också frågan om vilka som ska står för dessa fortbildningskurser, staten eller 

skolan? (både privat och kommunal).  

 

 Kunskap om hantering av skador vid fysisk aktivitet är viktigt för framförallt ledare och 

lärare i idrott och hälsa men också för ungdomar, då skador förekommer även i miljöer och 

situationer där en individ med rätt kunskap om hantering av skador vid fysisk aktivitet 

saknas. 

7.2 Slutsats 

• Idag jobbar inte många lärare i idrott och hälsa med hantering av skador vid fysisk 

aktivitet trots att det anses vara ett viktigt ämne.  

• PRICE-modellen och hantering av skador vid fysisk aktivitet borde ingå i läroplanen, 

då fördelarna är många och väger över nackdelarna.  

• Fortbildning inom hantering av skador vid fysisk aktivitet är önskvärt och borde 

erbjudas till lärare i idrott och hälsa, detta ger förutsättningar för läraren att utveckla 

sin egen kunskap för att sedan föra vidare den till sina elever.  

                                                
106  Raustorp, 2004 
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7.3 Förslag för framtida forskning 

Den här studien har behandlat ämnet hantering av skador i samband med fysisk aktivitet som 

en del av ämnet idrott och hälsa, samt som en del av läroplanen i högstadiet. Det är ett 

område som det inte har forskats mycket om tidigare vilket litteratursökningen i denna 

studien har visat. Därför kan ytterligare forskning inom ämnet behövas för att göra resultatet i 

den studien reliabel.  

Då den här studien bygger på resultatet från aktiva lärare i idrott och hälsa tar den inte hänsyn 

till elevernas perspektiv, vidare forskning kan då behövas utifrån elevernas perspektiv, samt 

på vilka sätt hantering av skador vid fysisk aktivitet kan integreras i ämnet idrott och hälsa.   
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inom de sökområde som var av intresse för detta arbete, detta gav däremot inget resultat då 

ingen ny litteratur hittades.   
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8.2 Intervjuguide 

Intervjuguide  

I denna studie undersöks vad lärare i idrott- och hälsa från västra Sverige anser om hantering 

av skador vid fysisk aktivitet som en del av undervisningen i idrott- och hälsa och om det 

borde ingå i läroplanen. Med hantering av skador vid fysisk aktivitet menar vi t.ex hur man 

behandlar en stukad fot eller vad man ska göra om en kompis får hjärnskakning m.m.  

  

Bakgrundsfrågor: 

  

1. Ålder? 

  

2. Vad har du för utbildning? 

  

3. Hur lång yrkeserfarenhet har du som lärare i ämnet idrott- och hälsa? 

  

  

Plattformsfrågor: 

  

  

4. Hur många elever skulle du uppskattningsvis säga skadar sig under en månads 

period? Som du har och som behöver omhändertagning 

 

5. Hur jobbar du med skadehantering idag? 

  

6. Hur skulle du beskriva din kunskap om hantering av skador vid fysisk aktivitet? 

  

7. Anser du att hantering av skador vid fysisk aktivitet borde ingå i undervisningen 

i ämnet idrott och hälsa på högstadiet? Motivera gärna ditt svar 

   

8. Vad tror du det kan finnas för fördelar respektive nackdelar med att undervisa 

om hantering av skador vid fysisk aktivitet i högstadiet? 

  

9. Vad tror du eleverna hade haft för åsikter om att lära sig om hur de kan hantera 

skador vid fysisk aktivitet? 

  

10. Anser du att det är viktigt för ungdomar att ha kunskap om hur man hanterar 

skador vid fysisk aktivitet? Motivera gärna ditt svar 

  

11. Vilka moment anser du vara de viktigaste för en elev att kunna hantera vid 

skador vid fysisk aktivitet? 

   

12. Har du något mer att tillägga kring ämnet om hantering av skador vid fysisk 

aktivitet och undervisningen i idrott och hälsa? 
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8.3 Missivbrev 

Förfrågan för intervjustudie 

Hej! Vi är Rasmus Johansson och Rasmus Persson, vi läser utbildningen ämneslärare årskurs 7–9 med 

inriktning idrott- och hälsa, religion och historia 270hp på högskolan i Halmstad. Vi håller just nu på 

med att skriva vårt sista examensarbete och undrar nu om Ni skulle vilja delta i denna studie. Syftet 

med arbetet är att undersöka om hantering av skador vid fysisk aktivitet borde ingå som en del av 

undervisningen i idrott och hälsa, samt vad lärare i idrott och hälsa anser om detta. 

 

Vi vore tacksamma om Ni skulle vilja delta i studien i form av en intervju. Intervjun beräknas ta 30 

minuter och kommer att spelas in via telefon. Intervjun sker på en plats som passar er bäst. Er 

medverkan i denna studie är frivillig och Ni kommer att vara anonym och kan avbryta er medverkan 

när som helst. Ni kommer också få möjlighet att ta del av forskningsarbetet innan det publiceras om 

så önskas men också efter att arbetet är publicerat.  

 

Vänligen kontakta oss senast 11/12-2017 om ni har möjlighet att delta i studien. Om Ni har några 

frågor eller funderingar kan ni kontakta oss eller vår handledare via följande kontaktuppgifter: 

 

Rasmus Johansson                                                                               Rasmus Persson                

Tel: 0723239***                                                                                  Tel: 0727407***  

Email: Rasjoh13@student.hh.se                                                          Email: Rasmpe13@student.hh.se 

Handledare: Lars Kristén  

Email: Lars.kristen@hh.se 

 

Tack på förhand! Med Vänliga Hälsningar Rasmus Johansson och Rasmus Persson 
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8.4 Transkriberad intervju 

Intervju 3 
Intervjuledare: Rasmus 

Respondent: Conny (ALIAS) 

[00:00:00.27] Rasmus: Hur gammal är du? 

[00:00:01.14] Conny: 26. 

[00:00:03.21] Rasmus: Vad har du för utbildning? 

[00:00:04.28] Conny: Jag har pluggat 4,5 år på Halmstad Högskola. Idrott & hälsa; 

förstaämne. Historia och religion också.  

[00:00:17.08] Rasmus: Hur lång yrkeserfarenhet har du som lärare i ämnet idrott & hälsa? 

[00:00:22.10] Conny: Jag har ju haft all praktik och VFU och.. på en skola i Halmstad. Det 

har man ju gjort sen första året i utbildningen. Men.. har bara varit som studier i utbildningen. 

Annars har jag jobbat ett halvår nu med 100% idrott och hälsa som.. förstaämne och ämne jag 

undervisar i.  

[00:00:54.01] Rasmus: Om du skulle försöka uppskatta hur många elever ungefär som skadar 

sig per månad? 

[00:01:02.03] Conny: Just nu har jag 140 elever som jag undervisar i idrott och hälsa och.. 

det är säkert någon skada varje vecka. Och då blir det ju.. händer, tummar, de har stukat efter 

att spela basket eller någon annan aktivitet. Många fötter också. som de skadat. Så 1 per 

vecka det blir ju säkert 4 elever per månad då och kanske det dubbla så mellan 4-10 elever.  

[00:01:53.16] Rasmus: Hur skulle du beskriva din kunskap om hantering av skador i fysisk 

aktivitet? 

[00:02:03.14] Conny: Jag tror jag har ganska stor kunskap för jag har vart skadad mycket 

själv när jag vart yngre i fotbollen då.. Så jag har jobbat med sjukgymnast hela tiden, hos 

Sveriges bästa sjukgymnaster. Sen har jag också gått på gymnasiet, idrott och hälsa läste jag 

där, då fick jag utbildning på gymnasiet om idrottsskador och så med lindning, tejpning, 

allting.. Högläge och ja.. Det ingick i utbildningen. Och sen när jag väl pluggade på Halmstad 

högskola då så, i idrott och hälsa.. hantering av idrottsskador. En kurs då. Så han kom och 

föreläste och jag fick testa på då och examination på det. Så jag tror jag har ganska stor 

kunskap om det. Men sen när det väl händer så är man ju alltid lite osäker, så man behöver ju 

säkert förnya sig och så.  

[00:03:07.05] Rasmus: Den där kunskapen du förvärvat säger du att du fått via diverse 

sporter du sysslat med och tidigare utbildning i gymnasiet och sånt här. Om du bara hade läst 
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den här kursen på högskolan, känner du då att du varit säker i skadehanteringen eller du 

känner att det inte räckt till för att du skulle haft all kunskap? 

[00:03:32.23] Conny: Nej jag tror inte jag haft all kunskap. Det hade gett mig grunden för att 

kanske ta mig vidare och undervisa i det och ta hand om idrottsskador, men jag hade nog 

behövt läsa på mer och utbilda mig mer inom det för att känna mig säker. För det finns ju så 

mycket skador, det finns: knä, fötter, händer.. Kroppen är ju så komplex. Jag har elever som 

skadat sig när de fastnar med knät och man vet inte, då säger man känn på det lite eller är det 

svullet får man ta en linda och så ska man linda åt rätt håll så med, tejpa fötter och så med det 

är ju inte bara att tejpa upp det. Är det inåt, utåt? Man behöver nog uppdatering på det för att 

känna sig säker. Sen har jag mycket gratis med tanke på skadan, men i utbildningen hade jag 

nog inte fullt.. 

[00:04:30.27] Rasmus: Tycker du att det borde finnas fortsättningskurser för idrottslärare i 

skadehanteringen? Som då bekostades då antingen genom staten eller skolan? Men som var 

gratis för er idrottslärare? Hade det varit en fördel där för att fräscha upp minnet eller 

vidareutveckla din kunskap? 

[00:04:54.02] Conny: Absolut. Det är ju nästan ett krav.. Ja, skador, det händer ju nya skador 

hela tiden. Och för 10-15 år sen hade man kanske en ispåse de la på på en skada, hade man 

inte fått utbildning i detta och förnyad utbildning om detta så vet jag inte om man kunnat 

klara  det som lärare, för man är ju alltid osäker när det händer. Och kan man lösa på plats 

istället för att ringa skolsyster som aldrig är där eller.. Ringa ambulans, för det finns ju 

huvudskador och sånt också och.. har två elever krockat och det är huvudskada, hur allvarligt 

är det? Och hur gör man? Känns det som man ska ha en utbildning i det. Likadant med.. 

hjärt-och lungräddning. Jag tror alla är osäkra på det, både elever och lärare borde utbilda sig 

om det för att få en bra kunskap, för man glömmer. Sen är det annat man gör i skolan, men 

just det hade varit jättebra att få utbildning i. Idrottskador, kontinuerligt. 

[00:06:43.03] Rasmus: Anser du att eleverna också borde få den här utbildningen? Inte 

kanske i samma utsträckning som lärare, men för att lära sig hur de ska hantera skador i 

fysisk aktivitet. 

[00:06:58.22] Conny: Ja klart, det tycker jag bör ingå i ämnet även om det äär högstadiet 6an 

till 9an eller 7an till 9an, det är viktigt att spara tid. Både för dig som lärare och ge elever en 

ökad kunskap också i ämnet vad handlar om att ta hand om kroppen. De kan göra det två och 

två i undervisningen och på riktigt att de kan tejpa en tumme, tejpa en fot innan lektionen 

börjar. För sen har du en idrottslektion på 50 min. Ska du stå och tejpa ett finger där som 

lärare som de egentligen kan göra själva, eller en fot som de kan göra själva om de bara har 
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tejpen till hands eller lindan. Det måste de nästan kunna tycker jag, och det är viktigt att de 

lär sig det i tid också. Och på så sätt får ju du som lärare lite utbildning i det också 

kontinuerligt när du lär ut det, så påminner du dig själv också. Det hade jag sett positivt på 

om det funnits en kurs eller ett arbetsområde inom idrottsskador inom ämnet då.  

[00:08:16.16] Rasmus: Som en del av kursplanen då? 

[00:08:18.15] Conny: Ja.  

[00:08:20.07] Rasmus: Det bara ska ingå där tillsammans med hantering av nödsituationer 

och lindning? 

[00:08:24.13] Conny: Ja, för i det står det rörelse, hälsa livsstil och friluftsliv, under hälsa och 

livsstil hade det passat bra. Prata också hur man ska förebygga skador. I 

idrottsundervisningen. Men då är det mer.. med uppvärmning och det kan man ju få in 

skadehantering, förebyggande av skador.. då kan de ju få grunderna "vad gör man när man 

skadar sig?". Snabbt upp i högläge, sen få in det i läroplanen i idrott och hälsa. Nu har de lagt 

in digitalisering och då kan de lika väl lägga till idrottsskador. För det är en sån stor del av 

ämnet, det händer ofta. Nu sa jag 4-10 gånger i månaden, men det är ju baserat på vad det är 

för aktiviteter också. Redskap finns ju jättemycket skador också, så det är olika från vecka till 

vecka. Det är svårt att säga ett mått på det. Det händer ju hela tiden ,olika skador.. Det hade 

vart bra för dig som lärare och eleverna.  

[00:09:45.02] Rasmus: Hur jobbar du med hantering av idrottsskador idag med eleverna? 

[00:09:54.07] Conny: Det är inte mycket.  Det är ju.. vi försöker förebygga. Med 

uppvärmning. Och betona vikten på uppvärmning att man inte ska ta en sprint direkt för att 

musklerna ska bli varma och blodet cirkulera innan.. Det är mer på en förebyggande nivå, 

inte med akut när det händer. Man hinner inte få med det andra, man har så många delar att 

jobba med ändå. Men jag hade sett positivt på det om man kunnat få in det på något sätt.  

[00:10:38.20] Rasmus: Du har kommit in på det lite redan, men kan du se något mer på vad 

det kan finnas för fördelar respektive nackdelar med att undervisa om hantering av skador vid 

fysisk aktivitet? 

[00:10:53.15] Conny: Fördelarna är ju att eleverna själva kan hantera sina skador, de vet vad 

de ska göra. Det är ju ett kunskapsämne, de lär sig hur man hanterar skador i idrott senare i 

livet också eftersom ämnet syftar på att de ska få ett intresse för fysisk aktivitet. Då kan de 

hantera det senare i livet också. Mer tid för dig som lärare att undervisa elever om kunskaper, 

då kan eleven lösa en och en om det bara finns material (tejp, linda osv) så de kan hantera 

sina skador. På så sätt får de också träna. Nu pratar vi inte om större skador, men fotled, 

tumme, finger, som kanske tar 10-15 min av lektionstiden, och det är ganska mycket om du 
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är ensam lärare och 30 elever. Mycket tid som går bort där om du ska tejpa. Så det är en stor 

vinning. Nackdelar är ju tid. Att få in det i ämnet, för du har så mycket redan som du ska få 

in. Med.. så det är väl tiden där som är en nackdel.  

[00:12:15.00] Rasmus: Kan bristen på kunskap hos idrottslärare vara en nackdel också? 

[00:12:19.10] Conny: Ja det tror jag. Absolut. Har du inte kunskapen vill du inte undervisa 

om det heller. Du ska ju veta att det du säger stämmer, och då måste du ha förnyad kunskap. 

Den aktuella kunskapen. Det finns ju jättemycket. Om du går till en sjukgymnast så säger de 

att så här går det till, men en naprapat eller kiropraktor säger att du ska ta hand om en skada 

så här. Det finns många olika sätt att jobba på det här ju och därför behöver 

idrottslärarutbildning i vad gäller på skolan från skolverket som läroplanen.. särskilt om 

skador. Då behövs ju utbildning för oss. Precis som det finns i matematik, svenska.. de här 

områdena vi ska jobba med. Så ska vi jobba med dem. Från skolans sida också och 

skolledningen. Vill vi jobba med det här materialet då är det bra att ha en bok, källor till det 

man jobbar med. Ja.. 

[00:13:25.07] Rasmus: Vad tror du eleverna haft för åsikt om att lära sig om hur de ska 

hantera skador som inträffar vid fysisk aktivitet?  

[00:13:35.13] Conny: Jag tror de hade varit nyfikna och intresserade av det, för om läraren är 

intresserad och man får prova på varandra, det ska ju vara praktiskt, inte teoretiskt. Det måste 

vara lite teoretiskt, men de hade nog inte blivit glada om vi satt oss i ett klassrum och pratat 

om idrottsskador. Om jag gjort det.. då hade jag haft lite teori med dem och så att de fått testa 

varje grej. Linda en fot, tejpa en hand, tumme.. då hade de nog.. lite så som man jobbar med 

hjärt- och lungräddning att de får testa det praktiska momentet. Så där tror jag de varit 

positiva och..  

[00:14:20.04] Rasmus: Det är mer den teoretiska biten där du kan se som ett hinder att få dem 

intresserade? 

[00:14:25.12] Conny: Ja, lite så. Men teorin är nästan ett måste också. De måste göra på rätt 

sätt. Man kan ju inte bara tejpa en tumme eller tejpa upp en fot, för de måste göra det på rätt 

sätt. Och då måste man förklara, kanske se på en film eller någonting. Som man kanske gjort 

som idrottslärare, som de kanske kan förhålla sig till eller.. mycket digitala verktyg, de har ju 

iPads. Har man en länk eller någonting som man kan lägga till så kan de få jobba i mindre 

grupper och träna på varandra och.. göra de här grejerna. Och då kan man välja ut de vanliga, 

sånt man ser själv i idrottssalen som händer; de vanliga skadorna. Att de får träna på dem. T 

ex det som kan hända. Är det mer allvarliga skador tar man det som lärare kanske, men just 

att de får grunden. 
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[00:15:22.24] Rasmus: Anser du att det är viktigt för ungdomar att ha kunskap om hur man 

hanterar skador vid fysisk aktivitet? Och isf varför? 

[00:15:32.12] Conny: Ja. Jag tycker det är viktigt för att de är där för att lära sig, som lärare.. 

i idrottsämnet är det lite hopp och lek för dem. Men när det händer skador med redskap eller i 

bollaktiviteter eller krockar eller att de fastnar i golvet, så är det ju positivt både i skolan och 

utanför skolan när de håller på med sina fritidsaktiviteter. För det är inte bara.. Man träffar ju 

på barnen och kan de i alla situationer.. där de befinner sig senare i livet också i både jobb, 

fritid, var de än är, sen när de är äldre har de kunskaper vad man gör vid skador. För just det 

att de får grunden som barn eller ungdomar och lär sig i tid.. Det är bara positivt.  

[00:16:42.10] Rasmus: Du nämnde lite om högläge och kylning, men vilka moment inser du 

är viktigast att lära ut till eleverna som de ska lära sig? 

*Förtydligande av fråga* 

[00:17:14.09] Conny: Det viktigaste är ju ffa att förebygga, men skador händer ju ändå. Då är 

det viktigt att kunna hantera en akut skada, dvs minska blödningen för att de ska kunna vara 

med och delta i idrotten efter, så tryck på med linda direkt. Och högläge. Det visar att det 

åtminstone halverar tiden för en skada att läka för att kunna komma tillbaka snabbare till 

aktivitet. Och på det sättet få in i ämnet, för det är många som sätter sig i bänken på ämnet 

och är skadade, men akut skade och hantering, högläge, linda, kyla kanske för smärtlindring, 

och sen efter ha kunskap som idrottslärare om idrottsskador.. Man kan börja med 

rehabilitering av skadan i idrottsundervisningen ist för att de ska sätta sig på bänken och inte 

vara med. Det är också något om hanteringen att börja rehabilitera en skada för att de går ofta 

till sjukgymnast, men det är långa köer. Har du då kunskap själv så kan de börja att belasta 

lätt om den är stukad så fort som möjligt. Har du den kunskapen kan du säga det till eleverna 

"du kan göra detta." För att snabba på läkningsprocessen då. Men för att återkoppla lite till 

frågan.. det är ju i högläge och lindning, men sen det andra att kunna stabilisera upp en fot 

vid en skada kommer oftast när de ska vara med och delta. Tejpningsbiten kommer ofta när 

de ska kunna vara med och idrotta för att de ska använda foten funktionellt. Kanske tejpa upp 

en tumme för att de stukat i basket måste man tejpa. Det är ingen akut skada men ändå viktig 

för att de ska kunna vara med i undervisningen. 

[00:19:39.21] Rasmus: Så det du menar är.. den här ICE modellen eller som det blivit PRICE 

modellen som det blivit med högläge, tyck, kylning..och så vilan givetvis, det är något de 

borde lära sig? 

[00:19:57.01] Conny: Absolut.  

[00:19:58.00] Rasmus: Även tejpning också?  
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[00:19:58.27] Conny: Ja det tycker jag. Tycker de ska få in tejpning därför lär de sig det då 

kan de vara med snabbt och påskynda skadan.. läkningen. Det går mycket snabbare då om de 

kan stabilisera upp muskler själva ist för att förlora så många timmars kunskap som de missar 

av att de sitter på bänken. Och inte är med i ämnet. Får de då en utbildning i idrottsskador får 

de kanske en förståelse av att de kan vara med fast de stukat tummen. Det kanske är självklart 

för oss lärare, men det är inte självklart för eleverna. Då är det liksom "jag har ont i foten" 

och om man tejpat ihop foten, hade de haft kunskap om det hade de kunnat vara med i 

idrotten, då kanske det inte vart sånt här.. några hinder.  

[00:20:59.13] Rasmus: Ja, har du något mer att tillägga kring ämnet om hantering av skador i 

idrott och hälsa? I skolan och läroplanen? 

[00:21:11.18] Conny: Nae.. Jag tycker det ska in i läroplanen för jag är positiv till hantering 

av idrottsskador. Eftersom man jobbar varje dag och ser att det förekommer skador på ett 

eller annat sätt. Det finns elever som inte deltar för att de säger att de är skadade. De har 

skadat sig på fotbollsträningen, då kan det vara så att deras idrottslärare inte har kunskapen 

om skadan när den hänt, har eleven kunskap om att linda in en stukad fot gör man det direkt 

själv. Finns det material (linda, tejp, sax, ispåse) då kan de ju minska rehabiliteringstiden och 

minska missade idrottslektionstillfällen. Och det hjälper både idrottsledaren och eleven själv. 

Både på och utanför skolan.  

 

 

Avslutar intervjun. 
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