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SAMMANFATTNING

Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka hur frekvent det är med såväl traumatiska som 
förslitningsskador bland lärare i idrott och hälsa – vilka skadorna är samt hur de uppstår. 
Vidare syfte var att undersöka hur läraren i idrott och hälsa arbetar skadeförebyggande.

Metod
Arbetet baserar sig på en enkätundersökning bland lärare i idrott och hälsa som undervisar i 
skolans olika stadier. En elektronisk enkät skickades ut till 230 lärare i idrott och hälsa varav 
106 av dessa besvarade enkäten. Svaren från denna enkät ligger som grund för resultatdelen. 
Genusperspektivet ligger som grund för den teoretiska utgångspunkten. 

Resultat
Resultaten från denna studie visar att lärarna i idrott och hälsa anser att det finns orsak till att 
vara fysiskt aktiv på sin fritid för att orka med sitt arbete. Det är vanligt förekommande med 
skadeförebyggande arbete bland lärare i idrott och hälsa. Kvinnor samt äldre lärare verkar 
mera måna om att sköta om sina kroppar och arbeta förebyggande men trots detta så verkar 
det som att dessa grupper är de som blir mest drabbade av skador, vilket kan vara en orsak till 
att just de arbetar mer skadeförebyggande. De vanligaste traumatiska skadorna verkar drabba 
fotleder, huvud/nacke, fingrar, ryggens nedre del samt knän. De vanligaste 
förslitningsskadorna verkar drabba knän, axlar samt ryggens nedre del. En vanlig orsak till att 
många lärare råkar ut för traumatiska skador verkar vara att många är ouppvärmda inför 
aktiviteterna, en annan orsak beror på helt oförutsägbara olycksfall. Hörselproblem är 
vanligast bland lärare som undervisar i högstadiet och de som undervisar endast i idrott och 
hälsa lider även de en större risk att drabbas av förslitningsskador, traumatiska skador samt 
röstproblem. 

Slutsats
Slutsatsen vi kan dra av vår studie är först och främst att det verkar vara få lärare i idrott och 
hälsa som fortsätter att vara aktiva inom ämnet ända fram till pensionen. En bidragande orsak 
är högst troligt det stora fysiska slitaget som de utsätts för i sitt arbete. Det är med en mycket 
stor sannolikhet att man drabbas av någon typ av förslitningsskada och det är nästan 
garanterat att man kommer att råka ut för någon traumatisk skada under sin karriär. Är man 
dessutom ett- ämneslärare, kvinna, lite äldre och/eller arbetar på högstadiet så visar resultaten 
från denna studie att riskerna är ännu högre.

Nyckelord
Lärare i idrott och hälsa, traumatiska skador, förslitningsskador, skillnader,
skadeförebyggande arbete
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1 INLEDNING

1.1 Introduktion
Det är ett allmänt vedertaget faktum att arbetet som idrott och hälsalärare sliter på kroppen. 
Genom våra år som studenter och VFU-praktikanter vid olika skolor så har vi upplevt att 
lärare i idrott och hälsa sett sitt arbete som mer fysiskt krävande än andra lärare. Många av 
våra VFU - handledare har visat tecken på att detta är ett väldigt ansträngande arbete och 
vissa är extremt trötta i slutet av veckan. Något som många verkar understryka är att ha en 
klar struktur med tydliga regler i undervisningen. Fattas denna struktur så verkar arbetet bli 
hårdare, t.ex. att man måste ropa högre så att alla hör vad man säger på grund av att 
situationen blivit för stökig, eller att behöva gå runt och förklara samma instruktioner gång på 
gång för enskilda elever. Arbetet innehåller också en hel del tunga lyft i och med allt material 
som ofta används under lektionerna. Jämför man med vanlig klassrumsundervisning så 
innebär arbetet som lärare i idrott och hälsa avsevärt mycket mer fysisk påfrestning än för 
lärare i andra ämnen. Om det förhåller sig så att detta ämne kräver så pass mycket mer fysisk 
ansträngning än andra ämnen, så måste det även innebära en mer noggrann planering i hur 
man bör bära sig åt för att inte slita ut sin kropp. Hur gör läraren i idrott och hälsa för att 
förhindra att kroppen slits ut i förtid?

1.2 Bakgrund
År 1989 gav Skolöverstyrelsen ut den första upplagan av ett servicematerial som bl. a. 
behandlade förebyggandet utav skador.1 I denna skrift presenterades fem väl kända 
grundregler för idrott och hälsalärare gällande:

- Uppvärmningens förebyggande effekt
- Noggrann inlärning av nya övningsmoment
- Mottagare där så krävs
- Säkerhetsanordningar, t.ex. mjukmattor
- God organisation och ordning

I vår kommande roll som lärare i idrott och hälsa är det av stort intresse att få reda på vilka 
risker för förslitnings- och traumatiska skador som kommer att råda i framtiden. Kan det 
verkligen vara möjligt att som lärare i idrott och hälsa undvika att drabbas av skador i sitt 
arbete? Det är näst intill otänkbart att inte utsättas för skada i ett arbete som innefattar ett så 
pass brett spektra av riskmoment som nu idrott och hälsa gör. Angående skador så säger 
arbetsmiljölagen att:

”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte 
utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller 
olycksfall”.2

Eftersom att arbetsinnehållet inom detta yrke kräver att man t.ex. ”passar” elever och 
instruerar diverse övningsmoment så utsätter man sig automatisk för en risk som kan vara 
ganska svår att förebygga. Det är omöjligt som lärare att förutse att t.ex. en boll strax kommer 
att träffa en i ögat. Hur ska en lärare kunna förutspå sådana situationer?

                                               
1 Skolöverstyrelsen (1989): Idrott och hälsa, ett servicematerial för kursen i idrott för gymnasieskolan.
Stockholm: Gymnasieskolavdelningen, s. 12.
2 Arbetsmiljöverket, kap. 2, 1 §. 
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När det var dags att besluta vilket ämne som arbetet skulle behandla så fanns en idé om att 
undersöka lärare i idrott och hälsas livsstil. Frågan vi ställde oss var ”lever lärare i idrott och 
hälsa som de lär”, med det menade vi om lärare i idrott och hälsa i allmänhet följder sina egna 
råd om hälsa och kost som den lär ut till sina elever. Denna idé lades väldigt snart ned 
eftersom att det sades inkräkta på lärarens integritet, med andra ord var ämnet inte riktigt 
etiskt försvarbart. Därefter kom vi in på tanken att undersöka hur läraren i idrott och hälsa 
arbetar för att bibehålla en god fysik. Detta ämne skalades snart ned efter vägledning från vår 
handledare eftersom att uttrycket en ”god” fysik ansågs vara ett väldigt otydligt och vagt 
begrepp. Man kan ställa sig frågan ”vad är egentligen en god fysik?” och få massor av olika 
svar eftersom att begreppet kan skilja i definition från person till person. Vi kom snabbt 
överens om att avgränsa ämnet ytterligare till att endast studera förebyggandet utav skador, 
uppdelade i förslitningsskador och traumatiska skador. 

Att undersöka vilka tillvägagångssätt en lärare i idrott och hälsa har för att i bästa mån 
undvika att bli skadad på sin arbetsplats anser vi vara av stort intresse för oss själva och 
möjligtvis i viss mån även andra nyutexaminerade. I och med att göra undersökningar och 
jämförelser mellan olika lärare om vilka skador som uppstår, när skadorna uppstår samt hur 
skadorna uppstår så kan förhoppningsvis blivande lärare skapa sig en bild av vilka situationer 
i yrket där man bör vara extra vaksam för att inte skadas.

I utbildningen till lärare inom idrott och hälsa, är förhindrandet av att skada den egna kroppen, 
en ständigt närvarande fråga vid både praktiska och teoretiska moment. Denna studie har för 
avsikt att titta närmare på dessa genom att undersöka hur färdigutbildade lärare i idrott och 
hälsa bär sig åt för att förhindra och förebygga dessa typer av skador i verkligheten, både 
under sin fritid, sin planering och under själva lektionerna

1.3 Definition av centrala begrepp
I detta avsnitt förklaras centrala begrepp som används frekvent i denna uppsats

1.3.1 Förslitningsskador
En förslitningsskada är en ”[…]utnötning av (brosk i) led ofta till följd av monotont arbete el. 
hög ålder”.3 Det Nationalencyklopedin benämner som ”belastningsskada” har här inkluderats 
i begreppet ”förslitningsskada”. Studien inkluderar även röstrelaterade samt hörselrelaterade 
skador i begreppet.

1.3.2 Traumatiska skador
Skador som uppkommer i samband med plötsliga händelser, olyckor. I ett medicinskt 
sammanhang så har ordet ”traumatisk” betydelsen ”[…]sår eller skada som uppkommit 
genom yttre våld”4.

1.3.3 Skadepanorama
Med skadepanorama avses en uppmålande bild om hur skadorna skiljer sig mellan ”A” och 
”B”, t.ex. mellan kvinnor (A) och män (B). 

                                               
3 Förslitningsskador. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/sve/förslitningsskada (Hämtad 2011-04-20) 
4 Traumatisk. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/sve/traumatisk?i_h_word=traumatisk (Hämtad 2011-04-
20) 
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1.4 Forskningsläge
I denna del belyser vi tidigare forskning som utförts i syfte att förebygga förslitningsskador 
hos lärare i idrott och hälsa. Här presenteras även ett antal förslag till åtgärder för hur dessa 
typer av skador kan förebyggas. 

1.4.1 Förstudier för att förebygga idrottslärares belastningsskador    
Karin Lindén publicerade 1988 en studie under namnet ”Förstudier för att förebygga 
idrottslärares belastningsskador” där det forskades i vilka problem och skador som lärare i 
idrott och hälsa tvingas bemöta i sitt yrke.5  Bakgrunden till Lindéns frågeställning är baserad
på en rapport av Gun Händel och Gunnel Runsjö från 1985 där det visade sig att 40,1 % av 
alla äldre idrottslärare (på vilka undersökningen berört) hade bytt yrke.6 Av dessa 40,1 % så 
hade 24 % bytt yrke p.g.a. de skador som de ådragit sig genom arbetet som idrottslärare. 
Lindén beskriver i resultatet detta som ett ”tungt” yrke och att den ergonomiska belastningen 
anses vara hög. De delar av kroppen som drabbats hårdast i hennes undersökning är knän, 
fötter, ländrygg och skuldror.7 Dessa områden är även de som Händel och Runsjö funnit som 
de mest skadedrabbade i sina resultat, allra främst i ländrygg och knän.8 Syftet med studien 
var att skapa ett underlag med mening att reducera den ergonomiska belastningen inom yrket 
och all annan liknande problematik inom området.9

1.4.2 Idrottsläraren och arbetsmiljön  
De konkreta åtgärdsförslag som Lindéns undersökning resulterade i skulle sedan komma att 
sammanställas och ges ut som en handbok till idrottslärarkårens medlemmar samt till 
idrottslärarutbildningen. Syftet med denna handbok var både att ”engagera, medvetandegöra 
och skapa debatt” men samtidigt även användas som en handbok av både idrottslärarstudenter 
samt redan verksamma lärare.10 Den första upplagan utkom 1990 och sedan dess har den 
omarbetats sammanlagt 4 gånger fram till dagens upplaga ”Idrottsläraren och arbetsmiljön” 
från 2010.11 I försättsbladet står att lärare i idrott och hälsa fortfarande inte har 
tillfredställande arbetsförhållanden och att denna handbok med anledning av detta vill visa på 
de åtgärder, alternativ, beslutsvägar, risker och bestämmelser som råder. Svenska 
idrottslärarföreningen och LR rekommenderar även att lärarutbildare runt om i landet 
använder sig av denna handbok som kurslitteratur i sin undervisning.12

1.4.3 Tidigare forskning kring aktuella skador
Bjålie m.fl. berättar i boken ”Människokroppen” om riskerna med att utsätta kroppen för 
långvariga och ensidiga muskelbelastningar. Då samma motoriska enheter aktiveras gång på 
gång så uppstår en muskeltrötthet som kan leda till svåra smärtor och besvär.13 De tar även 

                                               
5 Lindén, Karin (1988): Förstudier för att förebygga idrottslärares belastningsskador. Örebro: Högskolan i 
Örebro. s. 3. 
6 Händel, Gun och Runsjö, Alex (1984-85): Vart tog de vägen?: Eller hur länge håller en gymnastiklärare? 
Rapport från gymnastiklärarsällskapets arbetsmiljögrupp. s. 1-23. 
7 Lindén, s. 3.
8 Händel och Runsjö, s. 1-23.
9 Linden, s. 3.
10 Skolöverstyrelsen (1989): Idrott för hälsa, ett servicematerial till kursen för idrott i gymnasieskolan.
Stockholm: Gymnasieskolavdelningen. s. 1.
11 Svenska idrottslärarföreningen och Lärarnas riksförbund. (2010): Idrottsläraren och arbetsmiljön – fjärde 
upplagan. Stockholm: Tagg. s.1
12 Ibid.
13 Bjålie JG., Haug E., Sand O., Sjaastad ÖV., Toverud KC.( 2007): Människokroppen – fysiologi och anatomi.
Stockholm: Författarna och Liber AB. s. 246.
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upp en del råd för hur man undviker att drabbas av dessa typer av skador och menar att ”Det 
bästa sättet att förebygga belastningsskador är att variera rörelserna under arbetsdagen och att 
hitta bekvämare arbetsställningar”.14 Eftersom att arbetet som lärare i idrott och hälsa normalt 
innehåller en hel del fysisk belastning så borde risken för arbets/förslitningsskador vara 
överhängande. 

Att det råder fysiologiska skillnader mellan kvinnor och män är enligt tidigare forskning ett 
faktum, vilket därför även kan leda till en skillnad i skadepanorama mellan dessa. Ett av dessa 
fakta är skillnaden i skelettmuskulatur mellan könen. 

Den främsta anledningen till denna skillnad verkar vara att män har en högre halt av 
testosteron än vad kvinnor gör. Syntesen av myofilament stimuleras av testosteronet och detta 
ökar i sin tur tillväxten av skelettmuskulaturen.15 Ett annat skiljetecken är att kvinnor i högre 
grad drabbas av förslitningsskador i sina knän, vilket det kan finnas flera orsaker till. En av 
dessa orsaker är en direkt fysiologisk orsak, nämligen att kvinnor normalt har en smalare fåra 
mellan kondylerna i sina knäleder än vad män har. Detta resulterar i att korsbanden skadas 
lättare eftersom att de inte får lika stort utrymme.16 En annan tänkbar orsak till att kvinnor 
oftare drabbas kan ha en hormonell förklaring. Det finns flera olika studier som visar på att 
det finns ett samband mellan hormonella faktorer och främre korsbandsskador hos kvinnor.17

18 19 20 Dock är dessa studier inte tillräckligt omfattande för att kunna säkerställa något 
samband mellan de hormonella nivåerna och knäskadorna. Däremot så påvisas att ett tydligt 
samband finns. 

En annan del som denna studie vill belysa är den tänkbara skillnaden i hur pass slitsamt 
arbetet som idrott och hälsalärare upplevs mellan lärare i olika åldrar. Argument för detta 
finner man i Bjålies m.fl.’s bok ”Människokroppen – Fysiologi och anatomi”. Det finns t.ex. 
många vetenskapliga bevis på att äldre människors muskelmassa tenderar att försvinna allt 
mer med åren. Bjålie m.fl. menar att minskandet av muskelmassan hos äldre till stor del beror 
på att den fysiska aktiviteten avtar, vilket i sin tur innebär att det inte nödvändigtvis måste bli 
så bara för att man blir gammal.21

                                               
14 Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad och Toverud.( 2007): Människokroppen – fysiologi och anatomi. s. 246.
15 Ibid. s. 247.
16 Keller CS., Noyes FR. och Buncher CR.( 1987): The Medical aspects of soccer injury epidemiology. Am. J. 
Sports Med 15 (3). s. 230-237.
17 Myklebust G., Maehlum S., Holm I., Bahr R. (1998): A prospective cohort study of anterior cruciate ligament 
injuries in elite Norwegian team handball. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports (8). s. 149-
153.
18 James R, Slauterbeck JR, Stephen F, Fuzie SF, Smith MP, Russel J, Clark K, Tom Xu, David W, Starch och 
Daniel M. Hardy (2002): The menstrual cycle, sex hormones, and anterior cruciate ligament injury. J Athl Train. 
37 (3), 2002. s. 275-278.
19 Wojtys EM, Huston LJ, Boynton MD, Spindler KP. och Lindenfeld TN. (2002): The effect of the menstrual 
cycle on anterior cruciate ligament injuries in women as determined by hormone levels. Am J Sports Med. 30 
(2). s. 182-8.
20 Van Lunen BL, Roberts J, Branch JD. och Dowling EA.(2003): Association of menstrual-cycle hormone 
changes with anterior cruciate ligament laxity measurements. J Athl Train. 38 (4), 2003. s. 298-303.
21 Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad och Toverud. Männskokroppen – fysiologi och anatomi. s.247.
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1.5 Syfte och frågeställningar

1.5.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur frekvent det är med såväl traumatiska som 
förslitningsskador bland lärare i idrott och hälsa – vilka skadorna är samt hur de uppstår. 
Vidare syfte är att undersöka hur läraren i idrott och hälsa arbetar skadeförebyggande.

1.5.2 Frågeställningar

- Anser lärare i idrott och hälsa att det nödvändigt att ägna sig åt fysisk aktivitet på sin 
fritid och hur gör de själva med sin fysiska aktivitet?

- Arbetar lärare i idrott och hälsa skadeförebyggande och vilka skadeförebyggande 
åtgärder vidtar de i sitt arbete?

- Vilka är de vanligaste förslitningsskadorna och de vanligast förekommande 
traumatiska skadorna som en lärare i idrott och hälsa ådrar sig samt vad är de 
bakomliggande orsakerna till de traumatiska skadorna? 

- Skiljer sig skadepanoramat mellan: 
- kvinnor och män?
- lärare i olika åldrar?
- lärare som undervisar i olika åldrar?
- ett- och tvåämneslärare?
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1.6 Teoretisk utgångspunkt
Denna undersöknings teoretiska utgångspunkt ska belysa frågeställningen ur ett 
genusperspektiv. Detta bygger dels på ett resonemang utifrån Håkan Larssons artikel 
”Idrottens Genus” samt R.W. Connells bok ”Om Genus”.

1.6.1 Svensk idrott i historien
Traditionen visar att kvinnan inte alltid varit lika delaktig i idrottsutövandet i Sverige som 
mannen har varit. I denna artikel av Håkan Larsson presenteras Linggymnastikens historia i 
kapitlet ”Linggymnastikens manlighetsprojekt”.

Idrotten i Sverige inleddes på 1800-talet med den så kallade Ling-gymnastiken av poeten och 
fäktmästaren Per Henrik Ling. Denna gymnastik grundades genom en nationell oro efter det 
att Sverige förlorat Finland till Ryssland efter en invasion. Man tyckte bland de styrande 
skikten att svenska män var fysiskt och psykiskt klena och bestämde sig därför att träna upp 
deras karaktärer med deras kroppar som utgångsläge. Att träna kroppen skulle delvis bli ett 
mål i sig men även ett medel för mäns moraliska och psykiska fostran. Denna gymnastik var 
uppdelad i fyra delar; pedagogisk gymnastik, militär gymnastik, sjukgymnastik samt estetisk 
gymnastik och var primärt inriktade mot unga män inom militären samt inom läroverken.22

Den militära gymnastiken utövades med vapenattrapper av män på kaserngårdarna, den 
pedagogiska gymnastiken var inriktad på barn och unga och den estetiska gymnastiken var 
även den utformad för män. I den grad kvinnor gymnastiserade så deltog de i samma övningar 
som männen, förutom de allra tyngsta och hårdaste övningarna.23 Mannen hade utsetts till 
norm och detta uttrycktes genom enkroppsprincipen, vilket innebär att den manliga kroppen 
kvalitativt sett är den enda och mest fulländade kroppen.24

Det fanns dessutom vissa argument till varför kvinnor inte borde ägna sig åt idrott. När det 
rörde tävlingsidrotten i början av 1900-talet så uppfattades kvinnligt deltagande som 
onaturligt som kunde leda till att kvinnan förlorade sin kvinnlighet.25 Eftersom att idrott 
ansågs vara en manlig aktivitet så kunde ett kvinnligt deltagande ”förmanliga” kvinnan, detta 
gällde givetvis också åt det motsatta hållet.26 Detta fenomen förklarar genusforskaren Yvonne 
Hirdman genom ett slags ”genuskontrakt” där män och kvinnor i och med sin blotta existens 
signerar ett ”imaginärt” kontrakt för hur män respektive kvinnor bör leva sina liv.27

Tidigare så var det endast mellan 10-15 % av kvinnorna som ägnade sig åt idrott och inte 
förrän under 60- och 70-talet så ökade detta antal till omkring 35 %.28   

                                               
22 Larsson, Håkan (2003): Idrottens genus. www.idrottsforum.org.
www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson.html (Hämtat den 6 maj 2011) s. 6.

23 Ibid.
24 Laqueur, Tomas (1994): Om könens uppkomst. Hur kroppen blev manlig och kvinnlig. Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings förlag Symposion.
25 Larsson, Håkan. (2001): Iscensättningen av kön. Stockholm: Högskoleförlaget vid lärarhögskolan i 
Stockholm. s. 134.
26 Olofsson, Eva (1989): Har kvinnor en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 
1900-talet. Diss. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. s. 63. 
27 Hirdman, Yvonne. (2001): Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö. Liber AB. s. 84-93.       
28 Larsson, Håkan, (2003): A history of the present on the ”sportsman” and the ”sportswoman” [55 
paragraphs]. Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 4 (1), Art. 9. http://nbn-
resolving.se/urn:nbn:de:0114-fqs030193 (Hämtad den 16 maj 2011)
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Det finns alltså en svensk tradition som säger att gymnastik och idrott i första hand varit 
någonting som varit tillägnat män. Kvinnan har förvisso fått tagit del av den men då har det 
alltid skett på mannens villkor. En annan aspekt i denna fråga är den fysiologiska skillnaden 
eller den ”påstådda” skillnaden mellan kvinnor och män. 

1.6.2 Fysiologiska skillnader
I boken ”Om genus” av R.W. Connell så behandlar man genusforskningens centrala 
frågeställningar. I kapitlet ”biologiska skillnader” förväntas att Connell ska presentera vilka 
de olika biologiska skillnader är som finns bland kvinnor och män, men där handlar det mesta 
av texten om Varför det finns skillnader mellan mäns och kvinnors kroppar. De konkreta 
skillnader som nämns är bl.a. att män har en extra X-kromosom, att vuxna män i genomsnitt 
är längre än vuxna kvinnor och att hjärnans olika funktioner skiljer sig något mellan könen.29

Vidare under kapitlet ”föreställningar om skillnader” presenteras de tre mest inflytelserika 
idéerna till olikheter mellan könen. En av dessa, ”kroppen som maskin”, behandlar 
uppfattningarna om de ”naturliga könsskillnaderna” varav en av dessa skillnader gäller 
snabbhet och fysisk styrka.30 I det stora hela verkar det som att Connell ifrågasätter alla 
”naturliga” olikheter.                  

I artikeln ”Idrottens Genus” uttrycker Håkan Larsson i stort sett det motsatta: 

”Frågan om huruvida flickor och pojkar ska ha gympa tillsammans eller ej är 
knappast ett pedagogiskt problem i sig, utan bör snarare ses som ett symptom på 
en pedagogisk problematik, nämligen att vi verkar ha svårt att acceptera dels att 
pojkar och flickor inte är homogena och strikt åtskilda grupper, dels att flickor inte 
nödvändigtvis måste uppfattas som naturligt fysiskt underlägsna pojkar. Det senare 
låter krasst, men jag vill påstå att väldigt många, såväl erfarna lärare som unga 
lärarkandidater, har svårt att göra upp med tanken att flickor är ju faktiskt svagare 
(o.s.v.) än pojkar. Här finns det, som synes, alltjämt en hel del intressanta frågor 
kvar att belysa när det gäller idrottens genus.”.31

Connells resonemang menar på att det handlar mer om föreställningar om olikheter än att det i 
själva verket finns olikheter och samtidigt hävdar Larsson att dessa skillnader är ett faktum. 
Men om denna studie visar att det finns olikheter mellan lärare av olika kön, vad är i sådana 
fall orsaken till detta? Är män kanske fysiskt starkare än kvinnor bara för att detta är normen 
och att det dessutom är någonting som förväntas av dem? Dessa flickor som Larsson berättar 
om växer så småningom upp till att bli vuxna kvinnor och vissa av dessa kvinnor väljer sedan 
att utbilda sig till lärare i idrott och hälsa. Är deras uppfostran något som påverkar deras 
faktiska arbete eller är det helt enkelt ofrånkomligt och fysiologiskt betingat? 

Med dessa ovan nämnda teorier av R.W. Connell och Håkan Larsson som grund så är denna 
studies teoretiska utgångspunkt att uppmärksamma eventuella fysiologiska skillnader mellan 
kvinnor och män. Uppfattar kvinnorna sitt yrke som lärare i idrott och hälsa mer fysiskt 
krävande än män? Om det nu finns någon fysiologisk skillnad mellan de båda könen så är 
detta någonting som skulle kunna innebära en stor skillnad när det rör den fysiska 
arbetsbördan.

                                               
29

Connell, Raewyn (2003): Om genus. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. s. 44-45.
30 Ibid. s. 46.
31 Larsson, Idrottens genus, s. 11.
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2 METOD

2.1 Datainsamlingsmetod
Till studien valdes att göra en kvantitativ undersökning genom använda en enkät. Enkäten 
skickades ut till 230 lärare i idrott och hälsa. Enkäten bestod av 18 frågor som behandlade 
saker så som deskriptiv data, verksamma år som idrottslärare, på vilket nivå lärarna 
undervisar, deras egen fysiska aktivitet samt orsakerna bakom denna . Den behandlar även 
vilka förslitningsskador och traumatiska skador lärarna har råkat ut för samt hur de arbetar för 
att förebygga dessa skador.

Några av dessa frågor var av den arten att man endast kunde lämna ett svar, andra var frågor 
med flersvarsalternativ. Detta med utgångspunkt av vilket som ansågs besvara 
frågeställningarna på bästa möjliga sätt.

Instrumenten innehöll även ett antal frågor där de svarande kunde välja öppna svarsalternativ. 
Valet av frisvarsfrågor gjordes för att undersöka vad lärarna upplevde som vanligast 
förekommande. Eftersom de bakomliggande orsakerna kunde skilja sig så mycket valde vi att 
använda oss av frisvar på vissa frågor. Detta ledde till att vi sedan själva kunde sortera dem 
och placera dem i representativa grupper.

2.2 Enkätens utformning
Enkäten består sammanlagt av 18 frågor (se bilaga 1). Ett större antal av frågorna och 
utformningen av dessa är lånade direkt från enkäter av andra tidigare utförda studier. Dessa 
frågor ansågs vara mycket passande även för denna studie.
Fråga 1, 2, 3, 5, 6, 17, 18 är hämtade från Maria Engström och Petra Karlssons uppsats.32

Fråga 12, 13, 15, 16 är utformade med Engström och Karlssons enkätfrågor som mall.33

Fråga 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 är utformade för denna studie.

2.3 Urval
Urvalsgruppen bestod uteslutande av lärare i idrott och hälsa. Undersökningsgruppen är 
begränsad till områdena Stockholms, Uppsalas, och Gävleborgs län. 
Även ett begränsat antal geografiskt utspridda privata kontakter på ca 24 personer har deltagit 
i undersökningsgruppen. Dessa kontakter ansågs vara en välbehövlig resurs i undersökningen 
eftersom att de alla arbetar som lärare i idrott och hälsa. Däremot kommer deltagarnas 
geografiska område inte ha någon betydelse i denna undersökning utan detta var snarare en 
strategi från vår sida i syfte att förenkla processen med att finna adresser till lärare. Då 
adresserna till dessa skolor letades fram så nyttjades skolverkets lista över adresser till 
svenska skolor som gick att finna på skolverkets hemsida.34 På denna sida kunde även 
begränsningar till län, kommun, huvudmannatyp samt skolform utföras. Till denna studie 
valde vi att hålla oss till de två skolformerna ”grundskola” och ”gymnasieskola”. Anledningen 
till detta var att undervisningen inom dessa skolformer är oss mest bekant eftersom att studien 
ofta refererar till samma styrdokument som i vår egen utbildning.35 36

                                               
32 Engström, Maria och Karlsson, Petra.(2006): Hur ser den fysiska arbetsmiljön egentligen ut? En kvantitativ 
studie bland idrottslärare som arbetar på grundskolor i Stockholms kommun. C-uppsats: Gymnastik- och 
Idrottshögskolan.
33 Ibid.
34 Skolverket. Sök skola. 2011. http://www.skolverket.se/sb/d/244. (Hämtad 2011-05-16).
35 Ibid. Lpo-94. 2011. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 (Hämtad 2011-05-16).
36 Ibid. Lpf-94. 2011. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 (Hämtad 2011-05-16).
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2.4 Procedur
Med frågeställningarna som grund utformades en enkät som ansågs skulle besvara dessa. 
Enkäten utformades till stor del för att passa denna studie, men stöd togs även av en enkät 
som Maria Engström och Petra Karlsson använde sig av i sitt examensarbete (Hur ser den 
fysiska arbetsmiljön egentligen ut?).37 Strukturen på deras arbete samt ett antal av deras frågor 
var något som ansågs passa bra in på den aktuella enkäten vilket resulterade i att dessa 
lånades in. Denna enkät var internetbaserad och skickades ut via mail till lärare i idrott och 
hälsa, vilka tidigare hade valts ut. 

Adresserna till lärarna samlades in på förhand genom att gå igenom skolverkets register för 
skolor i Upplands, Stockholms och Gävleborgs län. Vissa lärare hittades direkt via skolornas 
hemsidor, men i de flesta fall blev det nödvändigt att först kontakta skolans administration 
eller rektor för att få tag på adresserna till deras lärare i idrott och hälsa. Vidare hörde vi oss 
för själva med diverse privata kontakter i syfte att få tag på ytterligare respondenter. 
Sammanlagt insamlades 230 adresser och dessa kontaktades direkt via mail. Mailet som 
lärarna fick bestod av ett introduktionsbrev (se bilaga 2) innehållande en presentation samt 
syftet med studien. Längre ned i mailet fanns även en direktlänk till enkäten så att de svarande 
på enklaste sätt kunde gå in och fylla i och därefter skicka iväg enkäten. I mailet garanterades 
även att den information som den färdigt ifyllda enkäten innehöll skulle vara anonym och 
behandlas konfidentiellt. Dessutom bifogades även våra kontaktuppgifter med i mailet ifall 
någon i efterhand skulle vilja kontakta oss.

Enkäten var för de svarande tillgänglig i en vecka (från och med den 8 april till och med den 
15 april). En dag före enkätens deadline skickades en påminnelse (se bilaga 3) ut via mail med 
information om undersökningen för att få ytterligare antal svarande. I mailet tackades dels de 
som eventuellt redan deltagit i undersökningen samt påminde dem som ännu inte deltagit.  
Därefter samlades resultatet in och sedan inleddes analysarbetet. Sammanlagt erhölls 106 svar 
på enkäten. Resultatet kunde sedan sammanställas direkt på den sida där enkäten skapades.
Dessa sammanställningar analyserades sedan och förklarades bland annat utifrån den utvalda 
teoretiska modellen.

2.5 Databearbetning 
Alla svar samlades in och förvarades digitalt på samma Internet-sida som enkäten skapades.
Tjänsten innehöll många fördelar som underlättade databearbetningen så som bland annat 
sortering, filtrering samt korstabulering. I och med att denna tjänst köptes, så erhölls tillgång 
till att använda de verktyg som behövdes för att konstruera enkäten, samla in svaren samt 
sammanställa resultatet. På internetsidan jämfördes resultaten genom användning av en 
filtreringsfunktion som tjänsten tillhandahöll. I tjänsten var det även möjligt att skapa olika 
typer av diagram över samtliga frågor som sedan användes som material i arbetet. Detta 
möjliggjorde att man på ett väldigt enkelt sätt kunde jämföra skillnaderna och likheterna 
mellan lärare – av olika kön, i olika åldrar, som undervisar i olika skolformer, olika långa 
karriärer inom yrket osv. 

Till denna studie valdes att köpa en tjänst av ett internetföretag där enkäten kunde utformas,
samt samla och sammanställa data för att sedan analysera den.38 Datainsamlingen blev 
således helt anonym och kunde inte heller härledas tillbaka till någon enskild person.
                                               
37

Engström och Karlsson (2006): Hur ser den fysiska arbetsmiljön egentligen ut? En kvantitativ studie bland 
idrottslärare som arbetar på grundskolor i Stockholms kommun.
38 Surveymonkey, http://www.surveymonkey.com (Hämtad 2011-05-16).
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2.6 Bortfallsanalys
Av de 230 personer som enkäten skickades ut till så har 106 av dessa deltagit i 
undersökningen. Detta var någonting som fanns med i beräkningarna redan från början 
eftersom att viljan till att delta i enkätundersökningar kan vara ganska sparsam, vilket baseras 
på våra egna och andras inställning till dessa. En annan anledning visade sig vara att många 
lärare var sjukskrivna vid tillfället då enkäten skickades ut. Detta visade sig genom ”auto-
svar” där det meddelades att den aktuella läraren inte var i tjänst på grund av sjukskrivning. 
Målet med enkäten var att uppnå ca 100 svar, därför skickades enkäten till ungefär dubbelt så 
många.

2.7 Tillförlitlighet
Innan utförandet av själva huvudstudien så utfördes även en pilotstudie för att ytterligare 
utveckla och förbättra enkäten och dess validitet. Ett antal av våra kurskamrater samt ett antal 
tidigare kursledare inom idrott och hälsa och hälsopedagogik tillfrågades att fylla i enkäten 
och följa upp med konstruktiv kritik på hur den möjligtvis skulle kunna förbättras ytterligare. 
Eftersom att vi hade direkt mailkontakt med de lärare som deltog i vår undersökning 
förenklades även möjligheten att skicka ut påminnelser till dem som eventuellt ännu inte 
svarat på enkäten. Uppföljningen gjordes två dagar före det att enkäten skulle stängas så att de 
tillfrågade skulle ha tid att svara. Överlag så har de flesta frågor blivit besvarade och ingen 
fråga urskiljer sig på något sätt genom att genomgående sakna svar.

2.8 Forskningsetik
Då resultatet baserar sig på en kvantitativ studie fanns vissa etiska förhållningsregler som var 
tvungna att efterföljas. I missiv 1 (se bilaga 2) informerades respondenterna om 
undersökningens syfte. Deltagandet var frivilligt, alla kontakt- och personuppgifter 
behandlades konfidentiellt och uppgifterna som samlats in har endast använts till denna 
studie, allt detta i enlighet med vad Bryman skriver om de etiska frågeställningarna.39

                                               
39 Bryman, Alan (2001): Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: 2002 Alan Bryman och Liber AB. s. 440-441.
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3 RESULTAT
Resultatet baserar sig på de 106 enkätsvar som insamlats.

3.1 Anser lärare i idrott och hälsa att det är nödvändigt att ägna sig åt 
fysisk aktivitet på sin fritid och hur gör de själva med sin fysiska aktivitet?
I följande underrubriker kommer det resultat från undersökningen som svarar på 
frågeställningen att presenteras.

3.1.1 Lärarnas inställning till fysisk aktivitet i syfte för att klara av det egna 
arbetet samt deras egna faktiska fysiska aktivitet
Lärarna tillfrågades om de ansåg det nödvändigt att vara fysisk aktiv för att klara av sitt arbete 
som lärare i idrott och hälsa. 

Figur 1. Procentandelen lärare i idrott och hälsa som anser det vara nödvändigt respektive 
onödigt med fysisk aktivitet för att klara av och orka med sitt arbete

Undersökningen visar att nästan alla lärare i idrott och hälsa anser det vara nödvändigt att ha 
en bra fysik och att vara fysiskt aktiv för att klara av sitt arbete som lärare i idrott och hälsa.
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3.1.2 Varför lärare i idrott och hälsa är fysiskt aktiva
I studien framkommer flera orsaker till varför lärare i idrott och hälsa är fysiskt aktiva. 
Fördelningen över dessa orsaker redovisas i följande diagram.

Figur 2. Orsaker till att lärare i idrott och hälsa är fysiskt aktiva

Diagrammet är ett resultat av en flervalsalternativfråga som ställdes i enkäten.
Resultat av enkätundersökningen visar att nästan alla (96,8 %) av de tillfrågade lärarna i idrott 
och hälsa anser att det är nödvändigt att vara fysiskt aktiva på sin fritid. Ännu högre är siffran 
om man ser på hur många som verkligen är fysiskt aktiva. I en annan fråga i enkäten 
framkommer att 99,1 % av de svarande är fysiskt aktiva på sin fritid. 51,9 % av de svarande 
tränar för att de måste för att klara av sitt jobb. 
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Figur 3. Olika orsaker till att lärare i idrott och hälsa i olika åldrar är fysiskt aktiva

Intressant är även att iaktta hur orsakerna till att den fysiska aktiviteten skiftar med åldern. I 
yngre åldrar verkar ”träning för utseendets skull” och ”träning inför tävling eller match” vara 
två stycken högt prioriterade orsaker till fysisk aktivitet. Dessa orsaker avtar allt eftersom 
åldrarna ökar och ersätts av orsaker så som ”måste träna för att orka med mitt jobb” och ”i 
skadeförebyggande syfte”.  

Resultatet av studien visar även en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Andel som tränar 
för att orka med och klara av sitt jobb är högre bland kvinnorna (60,9%) än den är hos 
männen (44,8 %).
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3.2 Arbetar lärare i idrott och hälsa skadeförebyggande och vilka 
skadeförebyggande åtgärder vidtar de i sitt arbete?
I studien har framkommit olika åtgärder som lärare i idrott och hälsa använder sig av för att 
förebygga skador, såväl förslitningsskador som traumatiska skador.

3.2.1 Skadeförebyggande arbete i allmänhet
Lärarna som tillfrågades i studien fick redogöra för sitt förebyggande arbete för att undvika 
skador.

Figur 4. Åtgärder i direkt syfte för att verka skadeförebyggande bland lärare i idrott och 
hälsa

Man kan utläsa att de lärare som tillfrågats till viss mån arbetar förebyggande. 
Kategori 1. Till de vanligaste åtgärderna som mer än 49 % av de tillfrågade alltid gör för att 
förebygga skador hör:

- Använder sig av inarbetade rutiner för eleverna, t.ex. fast samlingspunkt
- Använder sig av eleverna vid fram och undanplock av redskap
- Planerar lektioner noggrant för att undvika oförutsedda händelser
- Kontroll av utrustning och redskap
- Är noggrann med vilken teknik de använder

Kategori 2. Bland minst 60 % eller mer av lärarna i idrott och hälsa är dessutom dessa 
åtgärder vanliga att använda sig av ibland (eller alltid).

- Undviker att stressa inför lektioner
- Använder visselpipa eller ljudsignaler
- Undviker att lyfta



19

- Använder sig av elever som instruktörer
- Värmer upp
- Undviker att delta i aktiviteterna
- Undviker att använda visselpipa eller ljudsignaler

Kategori 3. Ovanliga (över 50 % av de tillfrågade har svarat Nej, aldrig) åtgärderna är:
- Använder sig av öronproppar
- Använder sig av specialanpassade skor
- Använder sig av ”headset”
- Undviker att passa elever t.ex. vid redskapsgymnastik

3.2.2 En jämförelse mellan män och kvinnors skadeförebyggande arbete
Det finns skillnader mellan kvinnor och mäns skadeförebyggande arbete. Vid en jämförelse
mellan de olika könen så kan man se att kvinnorna nästan på varje punkt till större grad tänker 
på att arbeta skadeförebyggande. De enda undantagen är att männen till större grad värmer 
upp än kvinnorna samt att kvinnorna till större grad aldrig undviker att använda visselpipan 
eller ljudsignaler.
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3.3 Skador

3.3.1 Vilka är de vanligaste förslitningsskador som en lärare i idrott och hälsa 
ådrar sig? 
I resultatet går att utläsa vilka skador som är de vanligaste förslitningsskadorna som lärare i 
idrott och hälsa drabbas av. Resultatet presenteras i diagrammet nedan.

Figur 5. Olika kroppsdelar som drabbats av förslitningsskador hos lärare i idrott och hälsa

Ur diagramet går det att utläsa att förslitningskador på knän, axlar och ryggens nedre del är de 
förslitnungskador som flesta lärare i idrott och hälsa råkar ut för.
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3.3.2 Vilka är det vanligast förekommande traumatiska skadorna samt vad är de 
bakomliggande orsakerna till de traumatiska skadorna? 
I resultatet från enkäten har det framkommit vilka de vanligaste förekommande traumatiska 
skadorna är. Av de 106 svarande så har 63 uppgett att de har råkat ut för en traumatisk skada 
någon gång under sin yrkesverksamma karriär.

Figur 6. Kroppsdelar som har drabbats utav en traumatisk skada hos lärare i idrott och hälsa 
under deras yrkesverkssamma karriär

Resultatet visar att de kroppsdelar som skadas oftast är:
- Fotleder
- Huvud/nacke
- Fingrar
- Ryggens nedre del
- Knän

Frisvaren som lämnats i på fråga 14 i enkäten visar på att de vanligast förekommande 
orsakerna till traumatiska skador är:

- Lärare som är för dåligt uppvärmda
- Lyftolyckor (både klämskador och ryggskador)
- Olyckshändelser (beroende på stress, dålig koncentration, otur)
- Stigit snett (stukningar och vrickningar av fotleder)
- Lärare som deltar aktivt i aktiviteterna
- Passning av elever vid till exempel redskapsgymnastik
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3.4 Skadepanorama

För att besvara denna frågeställning har det ställts ett antal frågor till de svarande, där ibland 
hur vanligt förekommande det är att drabbas av traumatiska skador i sitt arbete. 

3.4.1 Skiljer sig skadepanoramat mellan kvinnor och män?
Enkätens respondenter bestod av 58 män och 48 kvinnor. Den första frågan angående 
skadepanorama mellan kvinnor och män rörde skillnaderna i hur ofta de upplever traumatiska 
skador i sitt arbete. Svarsalternativen löd - aldrig inträffat, hänt en till två gånger under min 
yrkeskarriär, händer då och då samt avslutningsvis händer flera gånger per termin. 

Figur 7. Hur vanligt förekommande traumatiska skador inom arbetet är mellan män och 
kvinnor

Diagrammet ovan visar att det är en aning vanligare att drabbas av traumatiska skador bland 
män än bland kvinnor, 25,9 % av männen respektive 20,8 % av kvinnorna hävdar att detta 
”händer då och då”. Likheterna mellan de svarande är störst på svaret ”har hänt en till två 
gånger under min yrkeskarriär” där 35,4 % av kvinnorna respektive 36,2 % av männen svarat. 
43,8 % av kvinnorna har svarat att det ”aldrig inträffat” medan männen hamnade på 37,9 %. 
20,8 % av kvinnorna svarar att det ”händer då och då”, av männen har 25,9 % svarat samma 
sak.
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En sammanställning av vilken typ av traumatisk skada som drabbat de svarande redovisas i 
tabellen nedan. 64 stycken av de svarande har uppgivit att de drabbats. Tabellen som följer är 
uträknad på alla svarande i respektive kön.

Tabell 1. Vilka delar av kroppen som drabbats av traumatiska skador

I tabellen går det att utläsa att majoriteten av de respondenter som råkat ut för någon typ av 
traumatisk skada hävdar att detta då drabbat huvud/nacke, fingrar, ryggens nedre del, knän 
samt fotleder. Hos männen gäller det skador på nacke/ huvud, fingrar, ryggens nedre del och 
fotleder. Knäskador är också vanliga bland männen. Kvinnornas skadenivå hamnade en bit 
högre och de mest drabbade områdena var huvud/nacke, fingrarna, knän samt fotleder. Just 
under en femtedel av kvinnorna uppger även att de skadad ryggen vid något tillfälle.
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Nedanstående diagram visar hur pass slitsamt arbetet som lärare i idrott och hälsa uppfattas 
mellan de båda könen. Vi delade upp svarsalternativen i fem grupper, Inte alls, Något 
slitsamt, Slitsamt, Mycket slitsamt samt Extremt slitsamt.

Figur 8. Hur pass slitsamt uppfattar män och kvinnor sitt yrke

Det visade sig att det nästan är dubbelt så många kvinnor än män som uppfattar arbetet som 
Mycket slitsamt, ungefär en femtedel av kvinnorna och ungefär en tiondel av männen. De 
flesta tycker dock att arbetet ligger mellan Något slitsamt och Slitsamt. Ytterst få valde att 
kryssa i alternativet Extremt slitsamt. 
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Av de tillfrågade så uppger 39,6 % av kvinnorna att de i sitt yrke drabbats av någon form av 
förslitningsskada medan männen uppgav 31 %. Nedanstående tabell visar procentuellt i vilka 
delar av kroppen som förslitningsskadorna drabbat. 

Tabell 2. Vilka delar av kroppen som har drabbats av förslitningsskador 

Som framgår av tabell 2 så är förslitningsskador på knän den allra vanligaste 
förslitningsskadan. Speciellt kvinnor är drabbade av knäskador. Detsamma gäller axlar, vilka 
också generellt sätt är vanligare hos kvinnor. Männen däremot uppger att de i högre grad än 
kvinnorna drabbats av förslitningsskador i ryggens nedre delar. I övrigt så uppger ingen av de 
tillfrågade att de upplevt förslitningsskador i fingrar och händer.      



26

När det rör skillnader om hörselskador mellan män och kvinnor så finns där näst intill inga 
alls. 29,2 % av kvinnorna och 29,3 % av männen uppger att de pga. sitt yrke drabbats av 
hörselskador. 

Figur 9. Skillnader i problem med rösten mellan kvinnor och män

Skillnaden är däremot större när det rör bestående problem med rösten som yrket som lärare i 
idrott och hälsa resulterat i. Fler kvinnor (14,6 %) än män (6,9 %) uppger att de fått problem 
med rösten pga. sitt yrke.
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3.4.2 Skiljer sig skadepanoramat mellan lärare i olika åldrar?
De 106 svar som vi har fått in i denna studie har fördelats enligt följande åldrar:

Figur 10. Åldersfördelning bland de svarande i undersökningen

Skillnaden i procent skiljer sig mycket när det rör respondenternas åldrar. Majoriteten (42,5 
%) av de svarande är mellan 30-39 år. 17,9 % är mellan 20-29 år, 15,1 % är mellan 40-49 år, 
17,9 % är mellan 50-59 år och 6,6 % är 60 år och mer.
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Nedanstående diagram visar på hur vanligt förekommande traumatiska skador inom yrket som 
lärare i idrott och hälsa är mellan lärare i olika åldrar. Procenten som presenteras i 
diagrammet är sorterade mellan de olika åldrarna och inte mellan de olika svarsalternativen.

Figur 11. Hur vanligt förekommande traumatiska skador är inom yrket mellan lärare i olika 
åldrar

Att drabbas av traumatiska skador inom yrket verkar vara vanligast bland lärare som är 50-59 
år, där har 57,9 % svarat att det ”händer då och då”. Ingen av respondenterna har svarat på det 
mest extrema svarsalternativet att traumatiska skador ”händer flera gånger per termin”. Det 
första svarsalternativet som visar på vilka lärare som svarat att en traumatisk skada ”aldrig 
inträffat” visar på en kronologisk ordning där de svarande som är mellan 20-29 år har en 
majoritet på 57,9 %. Därefter följer lärare mellan 30-39 år (55,6 %), 40-49 år (31,3 %), 50-59 
år (10,5 %). Av de lärare som är 60 år och mer har ingen svarat på denna. Det är alltså de 
yngsta lärarna som till största grad angett detta svarsalternativ och följs sedan av de övriga 
åldrarna och avslutas med de äldsta lärarna där ingen har svarat. På det andra svarsalternativet 
är svaren mycket mer jämnt fördelade. Ungefär en tredjedel av respondenterna mellan 20-59 
år (ca 30-38 %) har svarat på denna. Av lärare 60 år och mer har 57,1 % svarat.     
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Nedan följer en tabell över vilka delar av kroppen som utsatts för traumatisk skada bland 
lärare i de olika åldrarna inom idrott och hälsa. Tabellen är presenterat i antalet lärare. 

Tabell 3. Procentandel lärare i olika åldrar samt vilka kroppsdelar som drabbats av 
traumatisk skada

Som framgår av tabell 3 så finner man att fotleder hos de äldre lärarna är något som skadas 
ofta. 47 % av lärare mellan 50 och 59 år har uppgivit att de skadat sina fotleder. Man ser även 
att fingerskador är något som ökar med åldern. Utöver detta så kan man inte se något tydligt 
mönster förutom att de flesta skador ökar en aning med åldern.
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Figur 12. Lärare i olika åldrar som har drabbats av förslitningsskador inom yrket

Majoriteten av de äldre lärarna (50-59 år samt 60 år och mer) uppger att de drabbats av 
förslitningsskador som deras yrkeskarriär resulterat i (73,7 % respektive 71,4 %). Bland lärare 
40-49 år så svarade 50 % och av de övriga två åldersgrupperna svarade ca 15 %.      
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Av de lärare som uppger att de drabbats av förslitningsskador som resultat av deras 
yrkesinriktning följer här ett diagram över procentfördelningen bland skadorna samt 
fördelning över  lärarnas åldrar.

Tabell 4. Procentandel lärare i olika åldrar som har drabbats av förslitningsskador i yrket

Tabellen visar att de flesta lärare som drabbats av förslitningsskador är mellan 50-59 år. 37 % 
av dessa uppger att axlarna skadats, 37 % uppger att de skadat sina knän och 26 % menar att 
de skadad ryggens nedre delar. Vidare uppges att 43 % lärare 60 år och mer fått problem med 
sina knän.
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Angående upplevda problem med hörseln så jämförs även detta i förhållande till lärares olika 
åldrar. Diagrammet nedan visar resultaten av denna fråga.

Figur 13. Bestående hörselproblem bland lärare idrott och hälsa i olika åldrar

Av diagrammet utläses att de äldsta lärarna på 60 år och mer är de som drabbats värst av 
hörselproblem (57,1 %). Därefter följer i nedåtstigande led åldersmässigt lärare 50-59 år (47,4 
%) och därefter 40-49 år (43,8 %). Vidare ser man att de yngsta lärarna i undersökningen, 20-
29 år, drabbats i en högre grad (21,1 %) än lärare mellan 30-39 år (15,6 %).    
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Slutligen visar nedan ett diagram över hur många av de svarande som drabbats av röstproblem 
som resultat av sitt yrke som lärare i idrott och hälsa.   

Figur 14. Upplevda röstproblem bland lärare i olika åldrar 

Diagrammet visar att de flesta som drabbats av röstproblem är mellan 50-59 år (15,8 %). 
Därefter hamnar lärare 60 år och mer (14,3 %), lärare 20-29 år (10,5 %), 30-39 år (8,9 %) och 
sist lärare 40-49 år (6,3 %). Av resultatet utläses även att röstproblem inte är något vanligt 
problem enligt den stora massan och som är vanligare i de högre åldrarna.  
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3.4.3 Skiljer sig skadepanoramat mellan lärare som undervisar i olika åldrar?
En av infallsvinklarna bland frågeställningarna inriktar sig på huruvida det är någon skillnad 
för lärare i idrott och hälsa i beroende på vilket stadie de undervisar på.  Det visade sig att det 
inte var någon större skillnad på skadepanorama i stort förutom då hörselproblemen
undersöktes. Resultatet av detta presenteras i följande diagram:

Figur 15. Förekomsten av hörselskador i arbetet bland lärare i idrott och hälsa i olika 
stadier

Gruppen för förskolan var för liten för att den ska kunna kännas representativ. Bland de andra 
så kan man se att högstadiet skiljer sig ifrån övriga där förekomsten av hörselskador är 
mycket vanligare. 43,8 % av de som arbetar på högstadiet har uppgivit att de har fått problem 
med hörseln.
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3.4.4 Skiljer sig skadepanoramat mellan ett- ämneslärare eller flerämneslärare?
65 av de 106 svarande har uppgivit att de undervisar i något annat ämne utöver idrott och 
hälsa. De övriga 41 är alltså ett- ämneslärare och undervisar enbart i idrott och hälsa.
I följande avsnitt presenteras skillnaderna i skadepanoramat mellan flerämneslärare och ett-
ämneslärare i tre olika diagram. Ett med avseende på traumatiska skador, ett med avseende på 
förslitningsskador och ett med avseende på bestående röstproblem som uppstått i samband 
med ens arbete. Vi har valt att inte presentera resultatet med avseende på hörselskador då det 
inte skiljer något mellan de som är ett- ämneslärare och flerämneslärare.

Fi
gur 16. Förekomsten av traumatiska skador i arbetet bland flerämneslärare respektive ett-
ämneslärare

Förekomsten av traumatiska skador förefaller vara vanligare hos de som är ett- ämneslärare 
och enbart undervisar i idrott och hälsa. Det är 44,6 % av flerämneslärarna som har uppgett att 
det aldrig inträffat någon traumatisk skada medan motsvarande siffra hos ett- ämneslärare är 
34,1 %.
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Figur 17. Förekomsten av förslitningsskador på grund av arbetet bland flerämneslärare 
respektive ett- ämneslärare

Det framkommer även att det är vanligare med förslitningsskador hos de om endast 
undervisar i idrott och hälsa. 39,0 % av de som är drabbade av förslitningsskador medan 
motsvarande siffra hos de som undervisar i flera ämnen är 32,3 %.
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Figur 18. Förekomsten av bestående röstproblem på grund av arbetet bland flerämneslärare 
respektive ett- ämneslärare

Ett- ämneslärare är till högre grad drabbade av bestående röstproblem än de som undervisar i 
något eller några andra ämnen. Bland ett- ämneslärarna har 17,1 % av de svarande drabbats av 
bestående röstproblem och motsvarande siffra för flerämneslärarna är 6,2 %.
Värt att notera är också att de som undervisar i endast idrott och hälsa tränar i högre grad i ett
skadeförebyggande syfte samt för att klara av sitt jobb. Dessutom är det även fler av dessa 
som uppfattar sitt jobb som mycket slitsamt eller extremt slitsamt.
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4 DISKUSSION
Ganska snabbt efter det att vi skickat ut vår enkät möttes vi av väldigt många positiva 
reaktioner från mottagarna. Det verkar som att detta ämne berör och engagerar lärarna i idrott 
och hälsa. Utan någon som helst önskan om kommentarer via mail från vår sida tog ändå en 
hel del lärare initiativet till att både berömma och bedöma studien. 
Många svarade med en väldigt positiv attityd och att de gärna ville bli en del av studien, samt 
i vissa fall även vilja ta del utav resultatet. Någon uttryckte att ämnet var intressant men att de 
även ville se en redogörelse för hur den psykiska hälsan påverkas av arbetet som lärare i idrott 
och hälsa. En annan lärare uttryckte med stor entusiasm hur glad hon var för att hon hade 
detta unika arbete där fysisk aktivitet är en så pass stor del av hennes vardag. 

”Med tanke på era frågor tycker jag också att det viktigt att påpeka att det är en otrolig förmån att 
jobba som idrottslärare, hälsomässigt. Jag tror inte att jag skulle vara i bättre fysisk status om jag 
hade något annat arbete, typ kontor el dyl. Det känns som om inte fördelarna med jobbet kom fram 
i er enkät riktigt. Tänk att få ha ett rörligt jobb, där man har möjlighet att få träning! Vilket 
fantastiskt jobb!”

Men vi har varit mycket väl medvetna om att vår studie inte har tagit någon hänsyn till detta 
då vi inte har haft något syfte att undersöka detta. Vårt mål med studien har hela tiden varit att 
undersöka hur man drabbas av förslitningsskador och traumatiska skador som lärare i idrott
och hälsa och hur man arbetar för att förebygga dessa.

4.1 Resultatdiskussion
Slutresultatet visade information som var både väntad och mer oväntad. Av resultatet att 
döma kan det konstateras att det verkar som de flesta av lärarna i idrott och hälsa tycker att 
det är nödvändigt att ägna sig åt en fysisk aktivitet på fritiden för att orka med och klara av sitt 
jobb. Däremot så är inte andelen som tränar med syfte för att orka med och klara av sitt arbete 
lika hög. Ungefär hälften av respondenterna tränar av den senare nämnda orsaken. Det man 
däremot kan se hos flera, är att de tränar för att det är roligt och för att hålla hälsan i skick. 
Detta betyder alltså att dessa lärare får den träning de behöver för att klara av yrket endast 
genom den träning de gör för nöjes skull.  Syftet med träningen verkar inte spela någon 
egentlig roll utan det viktiga verkar vara att de håller sig i trim och kan klara av sitt arbete.  
Slutsatsen blir alltså att hälften av respondenterna helt enkelt håller sig i trim för att man trivs 
med att träna och att röra på sig. Att detta dessutom bidrar till att de orkar med sitt jobb och 
klarar av det verkar endast vara en positiv bieffekt av detta. 

Åldern verkar också vara en bidragande orsak till varför man tränar. I yngre åldrar verkar det 
kroppsliga utseendet samt tävlingsidrotter spela in mycket på varför man tränar och håller sig 
i skick medan man i äldre åldrar verkar vara mera angelägen om att sköta om sin kropp för att 
orka med sina arbetssysslor samt undvika skador. Det är väl heller inte så konstigt att det är på 
detta viset då prioriteringarna i livet även förändras allt eftersom man blir äldre.

Vidare kan man se på hur lärarna i idrott och hälsa jobbar skadeförebyggande. Det verkar 
åtminstone finnas en skadeförebyggande tanke i grunden hos de flesta. Känslan är att de 
”plockar russinen ur kakan” som de själva tycker är viktigast och passar deras egna behov. 
Många är inne på att vara noggranna i sina förberedelser och rutiner, vilket skulle kunna tyda 
på att dessa lärare direkt eller indirekt påverkats av de grundregler från Skolöverstyrelsen som 
tidigare behandlades i kapitel 1.2.40 Även att vara noggrann med vilken teknik man själv 

                                               
40 Skolöverstyrelsen. Idrott och hälsa, ett servicematerial för kursen i idrott för gymnasieskolan. s. 12.
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använder ligga högt i kurs. Dessa är de helt klart vanligaste åtgärderna enligt svaren som 
framkommit. 

Under kategori 2, de åtgärder som mer än 60 % använder sig av minst ”ibland”, så hittar vi 
många praktiska direkta åtgärder som sker direkt på plats och är mera ett ställningstagande 
från läraren i fråga. Man undviker till exempel att lyfta för att spara på ryggen och man 
undviker att använda visselpipa för att undvika hörselproblem.

Något som verkar ske lite för sällan är att man som lärare själv är med och värmer upp. Av 
resultatet att döma så verkar grunden till att lärarna skadar sig till stor del ligga i att man är 
ouppvärmd vid olika moment. Detta är även något vi kommer att komma in på mera, senare i 
diskussionen.

Slutligen kunde vi se att hjälpmedel så som öronproppar, headset och specialanpassade skor 
inte är något som används i speciellt hög utsträckning. Dock är det vanligare bland kvinnor än 
hos män att använda sig av dessa. Dessa direkta åtgärder är de som minst antal lärare har 
uppgivit att de använder sig utav. Detta uppfattar vi som väldigt märkligt då det egentligen är 
frågan om en mycket enkel åtgärd som är lätt att använda sig av och som troligen går att få 
subventionerad från skolan. Det handlar ju om ens egen hälsa och att då göra en 
engångsföreteelse och införskaffa dessa saker kan inte vara speciellt krävande!

Det framgår i studien att kvinnor överlag är noggrannare i sitt skadeförebyggande arbete.  Det 
är inte bara att de använder hjälpmedel så som öronproppar och specialanpassade skor (som 
tidigare nämnts), utan överlag så uppger de att de är noggrannare med det mesta av rutinerna. 
Kan de vara så att de kvinnliga lärarna är medvetna om att arbetet som lärare i idrott och hälsa 
är mera slitsamt för dem än för sina manliga kollegor som gör att de tar till dessa 
skadeförebyggande åtgärder? Av resultatet att döma så känner kvinnorna även sig mer 
tvingade att använda visselpipa i syfte att spara på sina röster. Då detta intresse sätts på 
främsta plats så blir detta tyvärr automatiskt på hörselns bekostnad, eftersom det tär mer på 
hörseln ju mer man använder sig av visselpipan. Kan det vara så att kvinnorna är mer måna 
om att inte skada sig och därför tar hand om sin kropp i större utsträckning? 

Bland de traumatiska skadorna så är det mycket vrickningar av fotleder, lyftskador och eget 
aktivt deltagande som ligger bakom de traumatiska olyckorna. Alla dessa skador är sådana 
som kan ha att göra med att man är för dåligt uppvärmd. Vissa har till och med uppgivit 
bristen på uppvärmning som en direkt orsak till att dom drabbats av traumatiska skador, vilket 
klingar illa med de säkerhetsgrundregler som för lärare i idrott och hälsa är väl kända enligt 
Skolöverstyrelsen.41 Ett sätt att förebygga detta är att ha välplanerat och välförberett inför 
lektionerna så att läraren själv kan vara med och ta del i elevernas uppvärmning under 
lektionerna om det är så att man ska vara så pass aktiv att det finns risk för att man ska skada 
sig.

Annars är  det även en hel del olyckor som är svåra att förebygga på ett direkt vis, man får 
istället satsa på att klara sig undan genom att ha en bra struktur på sin undervisning. Men det 
är klart, att om man har en stor klass och det flyger ett trettiotal basketbollar i luften kors och 
tvärs, så är en olycka lätt framme om man plötligt måste rikta sin uppmärksamhet någon 
annanstans för en sekund. Klämskador är också vanliga och dessa kan ju även de liknas vid de 
tidigare nämnda olycksfallen. De är helt enkelt svåra att förebygga.  Något som man däremot 

                                               
41 Ibid. s.12.



40

kan förebygga till viss grad är ju olyckorna som sker vid passning av elever vid till exempel 
redskapsgymnastik. Övning ger färdighet sägs det ofta och detta gäller även för lärare. Ju mer 
man övar och ju bättre man är på att passa eleverna, desto mindre skador uppstår också. Är 
man säker i sitt eget agerande och vet exakt hur man ska göra kan man vara mera 
uppmärksam och koncentrera sig på eleven i fråga i större grad och undvika till exempel en 
fot som kommer flygande.

I en jämförelse mellan män och kvinnors skadepanoraman framkommer det att kvinnor i 
högre grad verkar drabbas av förslitningsskador än vad männen gör, trots att de arbetar mera 
skadeförebyggande. Detta kan ju egentligen bara förklaras med att det fysiska slitaget blir 
större på kvinnorna som inte har samma fysiska förutsättningar som männen, vilket 
konstaterats i kapitel 1.4.3. Männen å andra sidan drabbas i högre utsträckning av traumatiska 
skador, vilket skulle kunna tyda på en större oförsiktighet i arbetet. Männen deltar i högre 
grad i aktiviteterna och vi kan ana att grunden till detta ligger i den manliga könsrollen, vilken 
gör att männen känner sig manade till att rycka in och till exempel lyfta där det behövs i större 
grad. Detta kan också vara en förklaring till att de i större utsträckning råkar ut för traumatiska 
olyckor än kvinnorna. Det som också kan nämnas är att det inte verkar vara någon större 
skillnad mellan könen i vilka typer av traumatiska skador de drabbas av. Undantagen skulle 
då i så fall vara att kvinnorna verkar drabbas av flera knä-, finger- och fotledsskador och 
männen verkar i sin tur i högre grad drabbas av axelskador. I kapitel 1.4.3 har visats att det rör 
sig om både fysiologiska samt hormonella skillnader mellan könen då man ser på varför 
kvinnorna i högre grad drabbas av knäskador. Utöver detta så verkar det som att det mestadels 
är slumpen som avgör vilka traumatiska skador man drabbas av.

Att det är mycket tunga lyft i arbetet som lärare i idrott och hälsa har i denna studie redan 
konstaterats vid ett flertal tillfällen. Möjligt är att dessa lyft, är det som till stor del ligger 
bakom att det är just knän, axlar och ryggens nedre del som tar mycket stryk och drabbas av 
förslitningsskador. I synnerhet är det männen som drabbas av förslitningsskador i ryggens 
nedre delar samt i axlar. Resultatet av studien visar att männen inte är lika noggranna med 
vilken teknik de använder, vilket kan vara en bakomliggande orsak till speciellt ryggproblem 
som ofta orsakas av bristfällig teknik vid tunga lyft.

Kvinnor anger även att de i större grad drabbas av röstbesvär än männen. Dubbelt så många 
kvinnor som män har fått problem med rösten. Vi kan tänka oss att en av anledningarna till 
detta är att kvinnor i regel har en ljusare och svagare röst än männen och därför måste höja 
sina röster för att höras lika bra som männen.  Dock går det inte att urskönja någon skillnad på 
dessa parter gällande hörseln, vilket heller inte är så konstigt då det inte finns några 
fysiologiska skillnader mellan könen beträffande hörsel.

I Händel och Runsjös rapport, där det visade sig att 40,1 % av alla äldre idrottslärare hade bytt 
yrke42, stämmer även överens med resultatet av vår studie. 
I resultatet synliggjordes en tydlig kurva som visade att de flesta av de slumpmässigt 
utfrågade var av den yngre generationen lärare och denna kurva sjönk allt eftersom åldrarna 
steg. Faktumet att antalet lärare inom ämnet sjunker allt eftersom åldrarna stiger kan mycket 
väl bero på att den fysiska arbetsbördan är så pass slitsam. Äldre lärare kanske inte orkar med 
sitt arbete i längden i lika hög grad som de yngre lärarna? Att 40-talisterna i dessa tider tar 
pension verkar i just den här branschen inte alls behöva innebära fler arbetstillfällen för de 
yngre generationerna, åtminstone inte i de regioner som denna undersökning ägde rum. 

                                               
42 Händel och Runsjö. Vart tog de vägen? Eller hur länge håller en gymnastiklärare. s. 1-23.
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Däremot verkar arbetstillfällen öppnas upp ändå, då detta resultat även tyder på att man slutar 
eller byter jobb i förtid och på så sätt lämnar en öppning till de yngre förmågorna. En annan 
tänkbar orsak på varför vi inte har fått lika många svar från den äldre generationen som den 
yngre skulle kunna vara att den äldre generationen lärare helt enkelt inte är lika bekväm med 
den datoriserade enkätformen.

Studien visar på att traumatiska skador är väldigt svåra att undvika (se figur 11). Förr eller 
senare så verkar det inträffa. Ser man på resultatet som presenteras i figur 11 så märker man 
att allt eftersom lärarna blir äldre så svarar de i mindre grad att en traumatisk olycka ”aldrig 
inträffat”. Detta tyder på att det förr eller senare kommer att inträffa något, oavsett hur 
försiktig man är i sina förberedelser. Ingen av de lärare över 60 år som svarat på enkäten har 
uppgivit att man aldrig har råkat ut för en traumatisk skada. Skillnaden på anledningar till 
traumatiska skador mellan de yngsta och de äldsta lärarna verkar vara att de yngsta oftare 
drabbas av skador som härrör brist på uppvärmning och stress, medan de äldsta lärarna oftare 
drabbas av direkta olyckor som inte har att göra med att kroppen är ouppvärmd. Sen kan man 
se att ju äldre de blir desto flera olika varianter av traumatiska skador har de varit med om.

Förslitningsskador är vanligast i de äldre åldrarna. Skador i ryggens nedre del samt i knä och 
axlar är de skador som dominerar hos lärare i idrott och hälsa över 50 år.
Studerar man figur 13 kan man även konstatera att hörselrelaterade problem är något som i 
regel verkar öka ju äldre man blir, vilket kanske inte heller är så konstigt med tanke på hur 
åldern tar ut sin rätt.  Detsamma gäller de bestående problemen med rösten, dock verkar inte 
dessa problem vara lika omfattande som hörselproblemen. Ungefär 3 av 20 lärare i idrott och 
hälsa drabbas av bestående röstproblem om de är verksamma upp till pensionsåldern enligt 
resultatet av studien. Man kan konstatera att hörselproblemen generellt är större än 
röstproblemen. Motsvarande siffra för hörselproblemen är att ungefär 11 av 20 lärare i idrott 
och hälsa drabbas om de förblir verksamma till pensionsåldern.

Det framgår av resultatet att ett- ämneslärare har större problem med rösten än 
flerämneslärare. Detta pekar på att det kan vara mängden idrott och hälsa- lektioner som 
avgör skadefrekvensen, det vill säga att de exponeras för fler tillfällen att skada sig på. Tittar 
man däremot på de som har hörselproblem så verkar detta i större grad bero på i vilka åldrar 
man undervisar. De som undervisar på högstadiet verkar lida av större hörselproblem, vilket 
vi tror kan bero på den höga ljudvolymen som generellt sett råder i högstadiet.

4.2 Metoddiskussion
Valet av att utföra en kvantitativ studie var för oss ett oerhört bra val. Hade vi istället använt 
oss utav en kvalitativ metod så hade vi aldrig kunnat synliggöra de mest intressanta resultat 
som denna studie skulle komma att innehålla som var baserade på statiska fakta. De frågor 
som låg till grund för vår enkätundersökning, vilka vi lånade från Engström och Karlssons C 
– uppsats, var till oerhört stor hjälp. Deras enkät innehöll den deskriptiva data som skulle 
komma att ge oss de svar vi var ute efter.43

Enkätformen vi använde oss av verkar ha varit mycket uppskattad bland respondenterna. För 
denna har vi mottagit positiv feedback från alla möjliga håll. Dels direkt från respondenterna 
via mail, men även från andra håll t.ex. via våra kurskamrater som varit ute och intervjuat en 
del av de lärare som tidigare besvarat våran enkät. Till en början visste vi inte hur vi skulle 
utforma enkäten, men eftersom vi lade extra energi på att leta upp en sida som utför sådana 

                                               
43 Engström och Karlsson. 2006.
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tjänster så har det varit till en oerhört stor hjälp i processen. Finesserna som tjänsten erbjöd 
när det var dags att analysera svaren var verkligen till väldigt stor hjälp. Svaren kunde på 
enklaste sätt jämföras på plats med hjälp av filtrering och korstabellsfunktioner. På detta vis 
kunde vi kombinera en kategori, så som ”man/kvinna” med andra olika svar i enkäten. Detta 
bidrog till att det uppdagades vilka och hur många män respektive kvinnor som svarat vad på 
frågorna. 

Vi ställer oss till viss mån kritiska till att alla respondenter har uppfattat fråga 11 i enkäten 
”Vad gör du i din planering och i din lektionsstruktur I ETT DIREKT SYFTE att undvika 
förslitningsskador och traumatiska skador (olycksfall) på dig själv?” (se bilaga 1) så som vi 
menade den.  Då vi konstruerade frågan var vår tanke att respondenterna skulle fylla i endast 
de åtgärder som de gjorde i DIREKT skadeförebyggande syfte. Det vi undrar över nu när vi 
nu gått igenom svaren är om det kan förhålla sig så att vissa även tagit med de åtgärder man 
gör även fast de gör det med ett annat syfte. De flesta uppger till exempel att de planerar sina 
lektioner noggrant, men är det i själva verket att de själva ska undvika skador som är syftet 
bakom detta? Vår misstanke är att de har missförstått frågan och att det är av mer praktiska 
skäl, till exempel att lektionen ska få ett bättre flyt, som man planerar sina lektioner väldigt 
noggrant.

Det allra bästa med tjänsten var att det gick att ladda ned färdiga diagram på frågorna, vilket 
högst troligt besparade oss väldigt mycket tid och energi. Något som var mindre positivt var 
att vissa bokstäver, så som å, ä och ö, inte fungerade i diagrammen så att vi i vissa fall fick 
lägga till texten manuellt. På vissa av frågorna ansåg vi att procentsatsen och det visuella 
resultatet blev aningen missvisande i ett diagram, därför omvandlades dessa istället till 
tabeller så att resultatet skulle bli tydligare att utläsa. Då vi skickade ut vår enkät så var svårt 
för oss att förutse hur pass få lärare i 60-årsåldern som var verksamma inom det aktuella 
området. Så här i efterhand så skulle det kunna ha varit klokt att slå ihop de två äldsta 
ålderskategorierna för att få ett mer jämnt fördelat resultat. 

4.3 Avlutande reflektion
USK (Undervisningsskyldigheten) försvann i och med införandet av ÖLA 00 
(Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt 
kollektivavtal m.m.) den sista december 1999. I telefonsamtal med Sven Fägerskjöld på 
Lärarnas Riksförbund så bekräftades att de upplever att undervisningsskyldigheten fortfarande 
existerar som faktor och att gamla ramar fortfarande följs. Tendenser visar på att lärare i idrott 
och hälsa upplever att denna faktor dessutom verkar ha ökat. 44 Lärarnas Riksförbund menar 
också att lärarna i allmänhet aldrig upplevde någon förändring i och med avlägsnandet av 
undervisningsskyldigheten, i alla fall inte någon förändring i den grad man hade hoppats på.45

Därtill är det också allmänt känt att storlekarna på klasserna har ökat under de senaste 
årtiondena. Dessutom konstaterades i Karlsson och Engströms studie att arbetsmiljön för 
idrott och hälsaläraren upplevs som bristfällig. Kombinationen av dessa faktorer utgör att 
lärarna i idrott och hälsa ställs inför en direkt hälsovådlig arbetssituation, vilket i sin tur 
strider mot arbetsmiljölagen.46

Denna studie har behandlat vad lärare i idrott och hälsa gör för att förebygga förslitnings och 
traumatiska skador och slutsatsen vi kan dra av vår studie är att sannolikheten för att drabbas 
av dessa typer av skador är mycket hög. Det verkar som att dessa typer av skador mer är en 
                                               
44 Fägerskjöld, Sven (2011): Regional ombudsman på Lärarnas Riksförbund, Nässjö. Samtal  2011-05-19.
45 Ibid.
46 Arbetsmiljöverket, kap. 2, 1 §.
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regel än ett undantag. Det finns många goda skäl till att arbeta förebyggande för att motarbeta 
detta. De insatser som görs kan verkligen vara avgörande för läraren i idrott och hälsas egen 
hälsa. Dock finns det yttre faktorer så som gruppstorlek, antal undervisningstimmar samt 
arbetsmiljö som läraren i idrott och hälsa inte kan påverka. 

För att ytterligare skaffa belägg för förändring av lärarna i idrott och hälsas arbetssituation, 
skulle vidare forskning i utökad omfattning, vara av intresse.
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6 BILAGOR

Bilaga 1: ”Enkätstudie”.

Idrottslärarenkät
Avsluta undersökningen

1.

1. Kön

Kvinna
Man

2. Ålder

20-29 år
30-39 år
40-49 år

50-59 år
60 år och mer

3. Antal år som idrott och hälsa-lärare

0-5 år
5-10 år
10-20 år

20-30 år
30-40 år
40 år och mer

4. Undervisar i åldrarna (flersvarsalternativ)

Förskola
Grundskolans tidigare åldrar
Högstadiet
Gymnasiet

5. Är du högskole/universitetsutbildad inom ämnet idrott och hälsa?

Ja
Nej

6. Undervisar du (förutom i idrott och hälsa) i några andra ämnen?

Ja
Nej

Om "Ja", vilket /vilka ämnen?

7. Anser du att det finns orsak till att vara fysiskt aktiv på din fritid för att orka 
med/klara av ditt arbete?

Ja
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Nej

8. Är du fysiskt aktiv på din fritid?

Ja
Nej

9. Om Ja, Varför är du fysiskt aktiv på din fritid? Kryssa i alla de alternativ som 
passar dig.

Av sociala skäl
Det är roligt
I skadeförebyggande syfte
Rehabilitering

För att kunna tävla/spela match
För hälsans skull
För utseendets skull
Jag måste träna för att orka med mitt jobb

10. Hur fysisk slitsamt uppfattar du ditt arbete som lärare i idrott och hälsa?

Inte alls Något slitsamt Slitsamt Mycket slitsamt Extremt slitsamt

11. Vad gör du i din planering och i din lektionsstruktur I ETT DIREKT SYFTE 
att undvika förslitningsskador och traumatiska skador (olycksfall) på dig själv?

Ja, alltid Ibland Nej, aldrig
Använder mig av öronproppar
Använder mig av specialanpassade skor
Använder mig av ”headset”
Använder mig av inarbetade rutiner för 
eleverna, t.ex. fast samlingspunkt
Använder mig av eleverna vid fram och 
undanplock av redskap
Undviker att stressa inför lektioner
Planerar lektioner noggrant för att undvika 
oförutsedda händelser
Använder visselpipa eller ljudsignaler
Undviker att använda visselpipa eller 
ljudsignaler
Undviker att lyfta
Undviker att passa elever t.ex. vid 
redskapsgymnastik
Är noggrann med vilken teknik jag använder
Använder mig av elever som instruktörer
Värmer upp
Undviker att delta i aktiviteterna
Kontroll av utrustning och redskap
Annat:

12. Hur vanligt förekommande är traumatiska skador (olycksfall) för dig i ditt 
arbete?

Aldrig inträffat
Hänt en till två gånger under min yrkeskarriär
Händer då och då
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Händer flera gånger per termin

13. Om du vid något tillfälle råkat ut för en traumatisk skada, vilken eller vilka 
kroppsdelar rör det sig om? (flersvarsalternativ)

Huvud/Nacke
Armbåge/ Armbågar
Fingrar/Fingrar
Ryggens nedre del
Knä/Knän
Axel/Axlar

Hand/Händer
Ryggens övre del
Höft/Höfter
Fot/Fötter
Fotled/Fotleder

Annat:

14. Om du har råkat ut för traumatiska olyckor, vilka är de tre vanligaste 
orsakerna? Rangordna svaren.

1.

2.

3.

15. Har du någon eller några förslitningsskador som du anser dig ha fått på 
grund av ditt arbete som lärare i idrott och hälsa?

Ja
Nej

16. Om ja, i vilken eller vilka kroppsdelar? (flersvarsalternativ)

Huvud/Nacke
Armbåge/ Armbågar
Fingrar/Fingrar
Ryggens nedre del
Knä/Knän
Axel/Axlar

Hand/Händer
Ryggens övre del
Höft/Höfter
Fot/Fötter
Fotled/Fotleder

Annat:

17. Har du fått bestående problem med hörseln på grund av ditt arbete som 
lärare i idrott och hälsa?

Ja
Nej

18. Har du fått bestående problem med rösten på grund av ditt arbete som 
lärare i idrott och hälsa?

Ja
Nej
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Klar
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Bilaga 2: ”Missiv 1”.

Hej!

Vi är två studenter som läser till lärare i idrott och hälsa vid Uppsala universitet.
Denna termin läser vi C-kursen i idrott och hälsa vilket innebär att vi bland annat 
skriver en C-uppsats. Syftet med vår uppsats är undersöka hur frekvent det är 
med såväl traumatiska skador (olyckshändelser) som förslitningsskador bland 
lärare i idrott och hälsa. Vidare syfte är att undersöka hur läraren i idrott och 
hälsa arbetar skadeförebyggande.

Vi vore väldigt tacksamma om du tog dig tid att fylla i vår enkät. Enkäten och din 
medverkan är av stor betydelse för oss i vårt fortsatta arbete och enda du
behöver göra är att gå in via länken och besvara frågorna genom några enkla 
klick. När du besvarat frågorna är det bara och klicka på ”Klar” och du har då 
lämnat in resultaten till oss. Går på ett kick och hjälper oss oerhört mycket! 
Enkäten är öppen i en vecka fram till och med fredagen den 15:e april.

Alla svar behandlas elektronsikt och konfidentiellt. Då du svarar är din 
anonymitet garanterad. Det inte går att härleda de elektroniska svaren till någon 
person i efterhand. Uppsatsen innehållandes resultatet av vår undersökning 
kommer att hittas på http://www.diva-portal.org/ någon gång efter den 1 juni. 
Vill du ha en elektronisk kopia av uppsatsen kan vi skicka den till dig. Då är det 
bara att skicka ett mail till oss och berätta till vilken e-postadress du vill att vi 
skickar den till.

Tack på förhand!

Klicka på länken för att komma till enkäten:
https://www.surveymonkey.com/s/undersokning_om_traumatiska_forslitningss
kador_bland_larare_i_idrott_och_halsa

Med vänliga hälsningar
David & Carl

Vid eventuella frågor kontakta:

David Eriksson Carl Karlsson
e-post: daer8531@student.uu.se epost: caka9655@student.uu.se
Tel: XXXXXXXXXX Tel: XXXXXXXXXX   
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Bilaga 3: ”Missiv 2”.

Hej igen!

Till att börja med vill vi tacka er som tagit er tid till att fylla i vår enkät. Detta uppskattas 
verkligen!

Då vi börjar närma oss vår deadline (fredag 15/4) upplever vi att vi ännu inte fått in så många 
svar som vi hade hoppats på och som vi behöver, så tar vi nu tillfället i akt att påminna er som 
ännu inte fyllt i den. Vi saknar fortfarande en hel del svar för att vår studie skulle kunna 
räknas som validitativ och vi skulle verkligen uppskatta om ni som ännu inte fyllt i enkäten 
kunde avvara en liten stund av er tid till att svara på denna enkät. Vi behöver er hjälp! Det tar 
endast ett par minuter att fylla i den och det betyder mycket för oss i vår fortsatta arbete.

Här hittar ni enkäten:
https://www.surveymonkey.com/s/undersokning_om_traumatiska_forslitningsskador_bland_l
arare_i_idrott_och_halsa

Med vänliga hälsningar
David och Carl

David Eriksson Carl Karlsson
e-post: daer8531@student.uu.se epost: caka9655@student.uu.se
Tel: 0736965215 Tel: 0730454481
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Bilaga 4: ”Uppdelande av resultatdelen”

Sammanställning och bearbetning av denna studies resultat delades i detta arbete upp på 
följande sätt:

Carl Karlsson stod för bearbetningen av:
- 3.4.1
- 3.4.2
- 3.4.3
- 3.4.4

David Eriksson stod för bearbetningen av:
- 3.1.1
- 3.1.2
- 3.2.1
- 3.2.2
- 3.3.1
- 3.3.2    


