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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att jämföra förekomsten av belastnings- och arbetsskador hos 

idrottslärare med teoretiska ämneslärare. Följande frågeställningar användes för att svara på 

syftet: 

 Drabbas idrottslärare mer av förslitningsskador/arbetsskador än teoretiska ämneslärare 

 Vilka kroppsdelar är mest utsatta för slitage/påfrestning 

 Kan faktorer som motionsnivå och idrottsbakgrund påverka belastningsskador hos 

lärarna 

Metod 

Den metod som användes i studien var en kvantitativ enkätundersökning. Enkäten innehöll 18 

formulerade frågor som delades ut till 119 lärare i Täby kommun. Vi fick tillbaks 82 svar från 

40 idrottslärare och 42 teoretiska ämneslärare, vilket gav en svarsfrekvens på 69 %. Vi 

behandlade resultaten i statistikprogrammet SPSS.  

Resultat 

Det finns inte några signifikanta skillnader i förekomsten av belastningsskador mellan 

idrottslärarna och de teoretiska lärarna däremot finns skillnader i förekomsten av olycksfall 

där endast idrottslärarna är drabbade. För idrottslärarna är den nedre delen av ryggen den mest 

utsatta kroppsdelen där 37,5 % är drabbade av förslitningsskador. Bland de teoretiska 

ämneslärarna är det axlar/skuldror som är mest utsatt där 40,5 % är drabbade. Resultatet visar 

att idrottslärarna motionerar mer idag och har en högre elit nivå på idrottsbakgrunden. 

Resultatet visar också att endast 56 % av idrottslärarna tror sig kunna arbeta inom yrket till 

pensionen. Bland de teoretiska ämneslärarna var siffran 95 %.  

Slutsats 

Den slutsats som vi kunde dra av vår studie var att idrottslärare och teoretiska ämneslärare var 

i lika hög grad drabbade av förslitningsskador men i olika delar av rörelseorganet. Det var 

endast idrottslärarna som var drabbade av olycksfall i arbetet.   



3 
 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 

1 Introduktion……………………………………………………………………..…………...5 

1.1 Inledning…………………………………………………………………………….…..5 

1.2. Begreppsförklaring………………………………………………………………….....5 

1.3 Bakgrund…………………………………………………………………………….….6 

1.4 Forskningsläge………………………………………………………………………....10 

   1.4.1 Belastningsskador och olycksfall……………………………………………...…..10 

   1.4.2 Hur länge håller en idrottslärare…………………………………………………..13 

   1.4.3 Röst- och hörselproblem………………………………………………..…………14 

1.5 Hypotes……………………………………………………………………………..…16 

1.6 Teoretisk utgångspunkt…………………………………………………………….....16 

2 Metod……………………………………………………………………………………….16 

2.1 Urval…………………………………………………………………………………..16 

2.2 Datainsamlingsmetod………………………………………………………………...17 

2.3 Procedur………………………………………………………………………………18 

2.4 Validitet och Reliabilitet……………………………………………………………...18 

2.5 Externt och internt bortfall…………………………………………………………...19 

2.6 Statistiskt metod……………………………………………………………………...19 

3 Resultat…………………………………………………………………………………….20 

3.1 Population…………………………………………………………………...……….20 

3.2 Förslitningsskador……………………………………………………………………21 

3.3 Yrkesrelaterade skador……………………………………………………………....22  

3.4 Arbetsförhindrad …………………………………………………………………….22 

3.5 Jobba till pensionen…………………………………………………………………..23 

3.6 Motionsmängd …………………………………………………………………..…...23 

3.7 Idrottsbakgrund …………………………………………………………………..….24  

3.8 Röst och hörsel………………………………...........................................................24 

3.9 Olycksfall ………………………………………………………………………....…25 

3.10 Mest påfrestande arbetsuppgifter……………………………………………….….25 

3.11 Antal dagar sjukskrivna……………………………………………………….……25 

4 Diskussion..........................................................................................................................26 

4.1 Vidare forskning………………………………………………………………...…...29 

4.2Metoddiskussion.………………………………………………………………..…...30 

Käll- och litteraturförteckning……………………………………………………………...31 

Bilaga 1 Sökord 

Bilaga 2 Enkätinformation 

Bilaga 3 Enkät 

   

 



4 
 

1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Idrottsläraryrket är ett stimulerande, engagerande och omväxlande arbete. Många idrottslärare 

anser sig trivas med sina elever, sina arbetskamrater och tycker att arbetet de utför är viktigt. 

Ändå lämnar många idrottslärare yrket i förtid. Undersökningar visar att det finns flera 

orsaker men en av de vanligaste anledningarna för att byta yrke är att kroppen inte håller till 

pensionsåldern. Förslitningsskadorna leder till sjukskrivningar och till sist byte av yrke i 

många fall. Idrottsläraryrket är slitsamt fysiskt då man bland annat bär utrustning/redskap, 

passar elever i olika gymnastiska övningar och instruerar övningar fysiskt.  

Då vi båda är blivande idrottslärare är detta ett ämne som vi har fördjupat oss i av 

egenintresse. Vi är oroliga för hur länge vi själva kommer att hålla i yrket och de studier vi 

har tagit del av har inte varit upplyftande läsning. Visar det sig i vår studie att idrottslärare är 

drabbade av yrkesrelaterade belastningsskador i större utsträckning än andra lärare och att ett 

stort antal inte kan arbeta till pensionsålder måste ämnet diskuteras på en högre nivå anser vi. 

Det känns inte tryggt att påbörja en yrkesbana som man vet kan leda till fysiska besvär och 

som hindrar en att utföra sitt arbete. Vi har därför valt att i vår studie undersöka om det är mer 

fysiskt slitsamt för kroppen att arbeta som idrottslärare jämfört att arbeta som teoretisk 

ämneslärare. Vi har även jämfört olycksfall och förslitningsskador på olika delar i 

rörelseorganet mellan de olika lärargrupperna. Vi vill se om det finns skillnader eller likheter 

vid motionsmängd eller idrottsbakgrund.  

1.2. Begreppsförklaring 

Arbetsskada- En skada som uppkommit i samband med arbetsutövning till exempel.
1
  

Belastningsskada – I vår studie har vi valt att definiera belastningsskada som ihållande 

smärta, värk eller obehag i en specifik del i rörelseorganet. 

                                                           

1
 Nationalencyklopedin 1, 2010-10-15.  
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Förslitningsskada - Utnötning av brosk i en led. Ofta till följd av monotomt och liksidigt 

arbete och/eller hög ålder.
2
 

Rörelseorgan - rörelseapparat, organsystem som människa använder för förflyttning och 

andra rörelser. Rörelseapparaten består av främst skelett och muskulatur.
3
 

Fysik aktivitet - All kroppsrörelse som leder till skelettmuskulaturens sammandragning och 

som resulterar ökad energiförbrukning.
4
   

Prevalens – Begrepp som används för att beskriva förekomsten av något i en population, 

exempelvis sjukdom eller skador.
5
  

 

1.3 Bakgrund 

Långtidssjukskrivning 

Enligt AFA Försäkrings
6
 årliga rapport dominerar sjukdomar i skelettet och rörelseorganen 

bland långtidssjukskrivna. Rapporten som baseras på AFA Försäkrings skade- och 

sjukdomsstatistik visar att dessa står för 41 % av kvinnornas långa sjukfall
7
 och 48 % av 

männens. Dock har kvinnor en generellt högre sjukfrånvaro och fler sjukfall som leder till 

aktivitets- och sjukersättning än män oavsett ålder. Bland de kvinnliga lärarna var det 1647 

personer som insjuknade under 2008 och blev sjukskrivna mer än 90 dagar. Risken låg 

därmed på 16,8 nya fall per 1000 sysselsatta. För de manliga lärarna var det 517 som blev 

sjukskrivna vilket utgjorde ett riskantal på12,6 per 1000 sysselsatta.
8
 

 

                                                           

2
 Nationalencyklopedin 2, (2010-10-15). 

3
 Nationalencyklopedin 3, (2010-10-15). 

4
 Red. Agneta Ståhle, FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, upplaga 1:2, 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008) s. 11. 

5
 Ingemar Andersson, Epidemiologi för hälsovetare – en introduktion, (Sverige: Studentlitteratur. 2006). s 25.  

6
 Försäkringsbolag som administrerar kollektivavtalade försäkringsskydd inom arbetslivet. 

7
 Sjukskrivningar mer än 90 dagar samt aktivitets- eller sjukersättning. 

8
 Afa försäkring, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, (Årsrapport Afa försäkring 2010) s.50 f. 
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Arbetsskador 

Enligt Afa Försäkring kan ”En arbetsskada antingen vara ett arbetsolycksfall (olycksfall som 

inträffar under arbetstid), ett färdolycksfall (olycksfall som inträffar vid färd till eller från 

arbetet) eller en arbetssjukdom (sjukdom som kan uppkomma eller försämras till följd av 

arbetet eller arbetsförhållandena).”
9
 Även Lärarförbundet har gjort en förklaring av vad man 

anser vara arbetsskador. De delar in arbetsskador i fyra olika typer: olycksfall i arbetet, 

färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta. 

Arbetssjukdom är en skada på grund av långvarig skadlig inverkan av arbetet. Den skadliga 

inverkan kan vara farliga ämnen, tunga lyft, buller och vibrationer m.m. Även psykiskt 

påfrestande arbetsförhållanden som leder till sjukdom kan räknas som arbetsskada, t.ex. hög 

arbetsbelastning eller mobbning. Som arbetsskada anses däremot inte psykiska eller 

psykosomatiska skador som är en följd av en företagsnedläggelse, bristande uppskattning, 

vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater och liknande.  

Olycksfall i arbetet är en olycka som inträffar på arbetsplatsen. Till olycksfallen räknas även 

överfall eller hot som har samband med arbetet och som leder till fysisk eller psykisk skada.  

Färdolycksfall är ett olycksfall som inträffar vid färd i arbetet eller till och från arbetet. 

Färden räknas från "port till port" och man får inte avvika för att uträtta privata ärenden (enda 

undantaget är lämning/hämtning av barn på förskola eller annan barntillsyn och samåkning).  

Vissa typer av smitta kan räknas som arbetsskada. En förutsättning är då att man blivit 

smittad i arbete som innefattar "omhändertagande" av smittad person, djur eller material. 

Vilka yrkesgrupper som kan tänkas falla in under lagens begrepp "omhändertagande" är inte 

helt klart. Mot bakgrund av de andra yrken där smitta godkänts som arbetsskada är det troligt 

att personal i förskolan omfattas av försäkringen, i fall de skulle bli smittade av en sjukdom 

när de arbetar med ett smittat barn. De sjukdomar som är aktuella finns i förordningen om 

arbetsskadeförsäkring. Lärarförbundet har dock hittills inte behövt driva något sådant fall. 

Vid samma situation för lärare vid en grundskola eller gymnasieskola kan det bli svårare att 

argumentera för att smitta ska ses som arbetsskada.
10

 

                                                           
9
 Afa försäkring, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, (Årsrapport Afa försäkring 2010) s.12. 

10
 Lärarförbundet, Vad menas med arbetsskada? (2010-10-12). 
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Olycksfall 

De senaste åren har risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall minskat med cirka 20 

% men fortfarande inträffar varje år cirka 30 000 arbetsskador i Sverige där drygt 3 500 leder 

till invaliditet. Vid en internationell jämförelse är skadefrekvensen på den svenska 

arbetsmarknaden dock låg. Under 2008 drabbades 480 lärare av allvarliga arbetsolycksfall 

varav drygt 100 medförde medicinsk invaliditet.
11

 Tittar man på de vanligaste 

händelsetyperna för allvarliga arbetsolycksfall från 2008 så finns Delta i träning, övning eller 

annan aktivitet på sjunde plats där 716 fall var rapporterade. Av alla olycksfall som leder till 

invalidisering var det 8 % av kvinnorna och 4 % av männen som drabbats av denna 

händelsetyp.
12

  

Arbetsmiljö 

Resultatet av arbetsmiljöverkets tillsyn inom grundskolan i Nordbotten visar att läraryrket är 

ett stimulerande arbete men med ohållbara arbetsförhållanden. Resultatet lyfter flera punkter 

som visar att arbetsmiljön inte är hållbar och risken för stressrelaterad ohälsa och 

sjukskrivningar bedöms som stora. Lärarna mår psykiskt dåligt på grund av hög 

arbetsbelastning, bristande anpassning mellan resurser och arbetskrav samt brist på stöd och 

handledning i arbetet. Lärarna drabbas av neddragningar och besparingar utan hänsyn till 

mänskliga konsekvenser. Den höga ljudnivån som finns på skolorna leder till att den redan 

höga fysiska och psykiska belastningen ökar. I samband med tillsynen svarade lärarna på en 

enkät, 499 stycken frågeformulär delades ut och man fick in 395 svar. Här framkommer det 

bland annat att nästan var femte lärare har uppgett att de ofta eller mycket ofta har besvärats 

av susningar eller andra ljudfenomen från öronen under det senaste tolv månaderna. Lika 

många har under samma tidsperiod uppgett att de ofta eller mycket ofta haft stressrelaterade 

hälsobesvär. Dessutom anger 62 % att de inte alls eller med liten trolighet orkar arbeta fram 

till pensionen.
13

 

Fördelar med fysisk aktivitet 

Den största positiva effekten för det svenska folkets hälsa skulle man kunna få genom att höja 

den fysiska aktivitetsgraden. Det är bevisat att fysisk aktivitet har en positiv effekt både 

                                                           
11

 Afa försäkring, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, (Årsrapport Afa försäkring 2010) s.16 f. 

12
 Afa försäkring, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, (Årsrapport Afa försäkring) 2010 s.19. 

13
 Arbetsmiljöverket, Läraryrket är stimulerande men arbetsförhållandena är ohållbara, (2010-10-14). 
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hälsofrämjande såväl som förebyggande.
14

 Fysisk aktivitet visar redan på tidigt stadium på 

positiva resultat men ger betydligt bättre resultat om träningen hålls i under en längre period. 

Det finns tre faktorer som påverkar resultatet av den fysiska aktiviteten, frekvens (hur ofta 

man tränar), duration (hur länge varje pass varar) samt intensitet (hur hårt man tränar under 

passet). Ju mer en individ tränar desto mer positiva hälsoeffekter ger träningen.
15

 

Efter att gått igenom resultatet av 17 olika studier på sammanlagt 2500 patienter har man 

kommit fram till att fysisk aktivitet har positiva effekter på smärta såväl som fysisk funktion 

vid knäartros. Vid exempelvis höft- och handledsartros finns det inte tillräkligt många studier 

för att styrka samma resultat men studierna som gjorts pekar i samma riktning.
16

 Intensiv och 

långvarig fysisk belastning är sannolikt förknippat med artros i höft och knän. Belastning av 

brosket leder till deformering men med rätt vila efter träning återställs sedan brosket till sitt 

normala läge. Om man uppehåller denna balans kan skador på brosket sannolikt undvikas 

men annars kan bestående problem uppstå.
17

 Fysisk aktivitet vid en högre grad har visat sig ha 

en positiv effekt på smärta. Det är troligt att de som idrottar på en högre nivå också har en 

högre smärttröskel jämfört med personer som inte idrottar eller idrottar på en lägre nivå.
18

 Vid 

långvariga ryggproblem har det visat sig att fysisk aktivitet har förmågan både att minska 

smärtan och förbättra arbetsförmågan.
19

 

 

1.4 Forskningsläge 

Nedan följer en sammanställning av forskningsläget. Vi har valt att rikta in oss på 

belastningsskador hos idrottslärare då det finns mer forskning kring belastnings- och 

                                                           
14

 Red. Agneta Ståhle, FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, upplaga 1:2, 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008) s. 5. 

15
 Red. Agneta Ståhle, FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, upplaga 1:2, 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008) s. 12. 

16
 Red. Agneta Ståhle, FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, upplaga 1:2, 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008) s. 217. 

17
 Red. Agneta Ståhle, FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, upplaga 1:2, 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008) s. 25. 

18
 Red. Agneta Ståhle, FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, upplaga 1:2, 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008) s. 556. 

19
 Red. Agneta Ståhle, FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, upplaga 1:2, 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008) s. 521. 
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förslitningsskador gjord på idrottslärare än teoretiska ämneslärare och vi har inte stött på 

någon studie där en jämförelse mellan dessa båda grupper gjorts. I vår enkätundersökning 

frågar vi även om problem med hörsel och röst och vi ger även en överblick av 

forskningsläget inom dessa områden.  

 

1.4.1 Belastningsskador och olycksfall 

I en studie av Satu Olsson från 1989 kartläggs förekomsten av besvär i olika delar av 

rörelseorganen hos idrottslärare samt deras arbetssituation.
20

  Undersökningen gjordes med en 

brevenkät på sammanlagt 51 idrottslärare (20 män och 31 kvinnor).  Svarsfrekvensen låg på 

91 %. I studien letade man efter idrottslärare som hade haft problem med förslitningsskador 

under de 12 senaste månaderna.  Rörelseorganen har delats upp i olika delar och resultatet 

visade att skadefrekvensen hos de manliga idrottslärarna var som högst i ländryggen (55 %), 

nacke (50 %) och skuldror/nacke (50 %). Bland de kvinnliga idrottslärarna angav över hälften 

att de haft problem med knän (58 %) och nästan lika många angav problem med ländryggen 

(55 %). I studien har man även undersökt antalet symptomgivande kroppsdelar hos varje 

individ och resultatet visar att 8 % är helt symptomfria varav alla är män. Resultatet visar 

också att 22 % har fyra symptomgivande kroppsdelar och lika många har fem eller mer. Det 

innebär att 43 % av de tillfrågade idrottslärarna hade fyra symptomgivande kroppsdelar eller 

mer. Studien kartlägger även risken för olycksfall för idrottslärarna under arbetstid som kräver 

läkarvård och/eller sjukskrivning. Studien tar även reda på olyckor utanför arbetstid och 

svaren är även här baserade på de senaste 12 månaderna. Resultatet visar att 20 % av 

idrottslärarna har råkat ut för någon form av olycksfall under arbetstid och 14 % har råkat ut 

för olycka på fritiden. Det finns en könsskillnad i resultatet då 15 % av de manliga 

idrottslärarna har råkat ut för en olycka medan det är 23 % av de kvinnliga som blivit 

drabbade. 87 % av de som drabbats av en olycka blev sjukskrivna från arbetet.
21

    

                                                           
20

 Satu Olsson, Idrottslärarnas belastningsbesvär och arbetssituation i huddinges kommun, (AB Huddinge 

Företagshälsovårdscentralen, 1989). 

21
 Satu Olsson, Idrottslärarnas belastningsbesvär och arbetssituation i huddinges kommun, (AB Huddinge 

Företagshälsovårdscentralen, 1989), s. 9-24. 
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I en sammanställande studie från 1988 som bygger på 17 tidigare studier som berör 

idrottslärares arbetsmiljö.
22

 Det sammanlagda antalet svarande personer uppgick till 684 men 

alla har inte medverkat på alla frågor då frågeformulären skiljde sig något åt. Medelåldern på 

de medverkande idrottslärarna ligger på 38 år. I studien ingår även en referensgrupp där IH 

(GIH) studenter, socionomstuderande, sjukgymnaster och lärare i teoretiska ämnen deltog. 

Målet med undersökningen var att ge ett underlag för att kunna rekommendera åtgärder för att 

minska belastningar inom idrottsläraryrket. Man ville belysa vilka problem som finns i yrket, 

vilka skador som kan uppkomma samt orsaker till dessa. Studien visar att ländrygg (60 %), 

skuldror/axlar (39 %), knän (39 %) och nacke (33 %) är de mest besvärsdrabbade områdena. 

De övrigt undersökta kroppsdelarna i rörelseorganet med belastningsskador var fördelat; 

fötter (24 %), handleder/händer (23 %), armbågar (13 %), höfter (12 %) och bröstrygg (10 %). 

I studien kom man även fram till att förslitningsskador är mer vanligt förekommande vid 

stigande ålder. Ser man till knän och bröstrygg visar resultaten dock att ålder inte är en 

påverkande faktor. Det framkommer även att 27 % har drabbats av olycksfall relaterat till 

arbetet under de senaste 12 månaderna.
23

  

I en kvantitativ studie av Hélène Sandmark har man jämfört förekomsten av muskuloskeletal 

smärta i kroppen och ledförslitning i knä och höft hos idrottslärare jämfört med 

medelpopulationen i Sverige.
24

 Man har även undersökt hur respektive grupps generella hälsa 

och livsstil har sett ut. Studien gjordes med hjälp av postsänd enkät och innehöll frågor om 

respondenternas arbetshistorik, idrottsvanor, skadehistorik, längd, vikt, rökvanor och generell 

hälsa. De intervjuade idrottslärarna var alla svenska män (n=290) och kvinnor (n=281) som 

examinerats från Idrottshögskolan (GCI) mellan -57 och -65 och jämfördes med en 

randomiserad grupp personer, män (n=255) och kvinnor (n=257), som hämtats ur 

folkbokföringen.  

Resultatet i studien visar på att idrottslärarna hade högre förekomst av ledförslitning i knä 

jämfört med kontrollgruppen. För de manliga idrottslärarna var det 2,8 gånger vanligare och 

för de kvinnliga idrottslärarna var det 3,2 gånger vanligare. Idrottslärarna hade mer 

                                                           
22

 Karin Lindén, Förstudie för att förebygga idrottslärares belastningsskador, (Högskolan Örebro, 1988). 

23
 Karin Lindén, Förstudie för att förebygga idrottslärares belastningsskador, (Högskolan Örebro, 1988), s. 18-

25. 

24
 Hélène Sandmark, “Musculoskeletal dysfunction in physical education teachers”, Occupational and 

Environmental Medicine, (2000: 57). 
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sjukfrånvaro från arbetet p.g.a. knäproblem jämfört med kontrollgruppen och för de manliga 

idrottslärarna var det 1,7 gånger vanligare och för de kvinnliga var det 1,6 gånger vanligare. 

För de kvinnliga idrottslärarna var det 3,7 gånger så vanligt att de bytte jobb p.g.a. 

knäproblem jämfört med kontrollgruppen och för de manliga idrottslärarna var det 2,2 gånger 

så vanligt. Idrottsaktiviteten var väsentligt högre bland idrottslärarna och 73 % av de manliga 

idrottslärarna och 40 % av de kvinnliga hade under någon period utövat idrott på elitnivå. 31 

av 34 manliga idrottslärare med ledförslitning hade haft hög delaktighet i idrottsutövning 

tidigare medan det i kontrollgruppen var 4 av 9 personer. Bland de kvinnliga idrottslärarna 

hade 9 av 14 med ledförslitning i knä utövat idrott på elitnivå och i kontrollgruppen låg siffran 

på 1 av 3. Idrottslärarna rökte även mindre än referensgruppen, hade mindre allvarliga 

sjukdomar och en bättre hälsa generell hälsa. Bland idrottslärarna var det 88 % som 

fortfarande var aktiva inom sitt yrke vid 40 års ålder och vid 50 var siffran 75 %. Endast 19 % 

av idrottslärarna i studien utövade fortfarande sin profession vid 60 års ålder.
25

  

I en undersökning gjord i Quebec skickades 651 enkäter ut till idrottslärare som arbetade på 

olika nivåer i skolväsendet, lågstadiet, högstadiet och universitet
26

. 314 idrottslärare svarade 

vilket innebär att man han hade en svarsfrekvens på 48 %. Syftet med undersökningen var att 

leta efter kroniska skador hos idrottslärare. Kronisk skada definieras som en skada som känts 

av under mer än ett år av undervisande. Man tittade också efter yrke, akademisk utbildning, 

tidigare träningshistorik, förebyggande åtgärder på arbetsplatsen och geografiska skillnader. 

Resultatet visar att 37 % av idrottslärarna drabbats av minst en förslitningsskada under 

föregående år. Den mest utsatta kroppsdelen i rörelseorganet var ryggen där 26 % var 

drabbade. Fötter/anklar och knän var också vanligt förekommande med 20 respektive 12 %. 

Undersökningen visar också att många av idrottslärarna drabbats av mer än en skada.
27

          

1.4.2 Hur länge håller en idrottslärare 

                                                           
25

 Hélène Sandmark, “Musculoskeletal dysfunction in physical education teachers”, Occupational and 

Environmental Medicine, (2000: 57), Sid. 673-67. 

26
 Jean Lomoyne, Louis Laurncelle & Francois Trudau, “Occupational health problems and injuries among 

Quebec´s physical educators”, Applied Ergonomics, vol. 38 (2007: 5, September). 

27
 Jean Lomoyne, Louis Laurncelle & Francois Trudau, “Occupational health problems and injuries among 

Quebec´s physical educators”, Applied Ergonomics, vol. 38 (2007: 5, September) Sid. 625-634. 
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I en undersökning från 1984 vill man ta reda på hur många som fortfarande tjänstgjorde som 

idrottslärare och vad de som lämnat gymnastikläraryrket hade för profession istället
28

. Man 

ville även ta reda på varför och vid vilken tidpunkt som personerna hade lämnat 

gymnastikläraryrket och vilken typ av eventuella arbetsskador de hade råkat ut för. Studien 

tittade även på vilken betydelse arbetsmiljön hade haft ur skadesynpunkt samt hur stor 

arbetsmängd som personerna i undersökningen hade. Med hjälp av dessa frågor vill man 

kunna besvara frågan hur länge en gymnastiklärare håller. Studien gjordes i form av en 

postsänd enkätundersökning på de personer (n=209) som hade tagit examen vid GCI (numera 

GIH) i Stockholm åren 1949, 1950, 1955 och 1962. Svarsfrekvensen låg på 82 % vilket 

innebär 171 deltagande idrottslärare. Av de idrottslärare som svarat på undersökningen 

arbetade 59 % fortfarande kvar. Av de resterande 41 % en jobbade nästan hälften kvar som 

lärare i andra ämnen. Den vanligaste anledningen till avhopp från idrottsläraryrket var skador 

som hindrade dem att utföra arbetet. I genomsnitt lämnade man yrket efter 14 år. 55 % av 

idrottslärarna hade råkat ut för någon form av förslitningsskada. Vanligast förekommande var 

förslitningsskador i rygg (30 %) och i knä (16 %). Många av de som svarat att de hade någon 

form av förslitningsskada angav att de haft problem med flera områden. Studien kommer fram 

till att en gymnastiklärare håller sig skadefri 17 år och därefter börjar förslitningsskador i 

genomsnitt uppstå.
29

  

I studien Uppföljning av en årskull gymnastiklärare 15 år efter examen har man använt sig av 

samma målgrupp som i den tidigare studien Uppföljning av en årskull gymnastiklärare 5 år 

efter examen med samma författare. Målgruppen som bestod av idrottslärare utbildade på 

GIH- Örebro åren 1974-76 var 82 till antalet (39 män och 43 kvinnor) och med ett externt 

bortfall på 20 %. Studiens syfte var att få målgruppen att beskriva och analysera arbetsmängd, 

attityd till ämnet, avhoppsfrekvens från yrket samt orsaker till detta. Det har även ägnats 

intresse för vilka eventuella arbets- och förslitningsskador idrottslärare drabbats av. Bland de 

lärare som fortfarande var aktiva inom idrottsläraryrket hade 52 % av kvinnorna och 74 % av 

männen uppgett att de varit drabbade av någon form av förslitningsskada. Den vanligaste 

förekommande delen av rörelseorganet som drabbats var rygg (70 %), axlar (59 %) och knän 

(43 %). Hos 21 % av männen och 23 % av kvinnorna ledde besvären till sjukskrivning. Andra 

                                                           
28

 Gun Händel, Axel Runsiö, Vart tog de vägen? – eller hur länge håller en gymnastiklärare?  

Rapport från Svenska Gymnastiksällskapets arbetsmiljögrupp 1984/1985 (Stockholm: SGS/LR: 1985). 

29
 Gun Händel, Axel Runsiö, Vart tog de vägen? – eller hur länge håller en gymnastiklärare?  

Rapport från Svenska Gymnastiksällskapets arbetsmiljögrupp 1984/1985 (Stockholm: SGS/LR: 1985) s.2-4. 
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besvär som lyftes fram var stämbandsproblem och ischias. Trots att studiens resultat visar på 

att män oftare drabbas av förslitningsskador visar undersökningen att kvinnor i högre grad 

upplever yrket som fysiskt tungt belastande
30

. 

 

1.4.3 Röst- och hörselproblem 

I dagsläget är det känt att en hög ljudnivå i klassrummen inte bara hindrar inlärningen hos 

eleverna utan även kan orsaka fysisk skada hos lärarna. Idag är det vanligt förekommande att 

lärare upprepande klagar på försämrad hörsel, tinnitus eller andra hörselrelaterade problem. 

Ändå finns det begränsat med forskning som visar på ljudnivåer kring lärarnas arbetsmiljö 

vilket gör det svårt att fastställa konkreta orsaker till lärarnas hörselproblematik.  

I en fransk studie från 2009 undersöker Eléna Nerrière med flera  förekomsten av röstproblem 

bland lärare i det franska utbildningssystemet.
31

 Man vill även se på ett par utvalda 

confounders som kan påverka röstproblemen. Som confounders har man valt att titta närmare 

på kön och ålder. Vidare vill man undersöka om röstproblem och psykologiska problem har 

några gemensamma faktorer. För att samla in data till studien skickades en postenkät ut till 

20099 slumpvalt utvalda personer som fanns med i MGEN
32

. Av de 20099 personerna som 

tog del av enkäten svarade 10288 personer vilket innebär ett externt bortfall på 47 %. Studien 

kan inte riktigt fastställa om röstproblem har ett samband med en sämre psykologisk hälsa 

men man kan ändå se tendenser i resultatet som tyder på det och man fastslår att det krävs mer 

forskning för att bevisa ett samband. Däremot fastslår man att röstproblem är vanligt 

förekommande bland de franska lärarna. 50 % av de kvinnliga och 26 % av de manliga 

lärarna visade sig ha röstproblem. Studien visade även på ett signifikant samband mellan 

röstproblem och en högre sjukfrånvaro.
33

   

                                                           
30

 Claes Annerstedt, Daniel Magnusson, David Johansson, Uppföljning av en årskull idrottslärare 15 år efter 

examen, Tidskrift i Gymnastik och Idrott (1994:5) s. 32-38. 

31 Eléna Nerrière, Marie-Noël Vercambre, Fabien Gilbert & Viviane Kovess-Masféty, ”Voice disorders and 

mental health in teatchers: a cross- sectional nationwide study”, BMC Public Health, (2009: 9, oktober). 

32
 Register där alla som arbetat eller har arbetat inom det franska utbildningssystemet finns registrerade. 

33
 Eléna Nerrière, Marie-Noël Vercambre, Fabien Gilbert & Viviane Kovess-Masféty, ”Voice disorders and 

mental health in teatchers: a cross- sectional nationwide study”, BMC Public Health, (2009: 9, oktober). 
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I en brasiliansk studie har man undersökt både ljudnivån i klassrummen samt tittat på vilka 

hörselproblem som är vanligast hos lärarna.
34

 Man vill även jämföra dessa resultat mot en 

kontrollgrupp. Försöksgruppen bestod av 80 lärare från tio olika både kommunala och privata 

skolor i Sao Paulo. Man hade även en kontrollgrupp bestående av 40 icke lärare i liknande 

åldersgrupper. Till en början blev alla lärare intervjuade för att fastställa protokoll data som 

ålder, kön symtom och arbetsförhållanden. Vidare har man undersökt ljudnivåer i lärarnas 

arbetsmiljö. I studien kommer man fram till att 94 % har rapporterat en hög ljudnivå i 

klassrummen. Det vanligaste hörselproblematiken visar sig vara delvis hörselbortfall som 31 

% lider av, även tinnitus är vanligt förekommande och 13 % är drabbade av detta. Endast 35 

% rapporterar att de inte lider av några hörselproblem alls. Undersökningen visar att 

hörselskador är mer förekommande hos lärarna jämfört med kontrollgruppen men att studien 

måste bekräftas med mer liknande gjorda studier.
35

  

 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med studien är att jämföra förekomsten av belastnings- och arbetsskador hos 

idrottslärare med teoretiska ämneslärare. 

Frågeställningar 

 Drabbas idrottslärare mer av förslitningsskador/arbetsskador än teoretiska ämneslärare 

 Vilka kroppsdelar är mest utsatta för slitage/påfrestning 

 Kan faktorer som motionsnivå och idrottsbakgrund påverka belastningsskador hos 

lärarna. 

 

                                                           
34

 Regina Helena Garcia Martins, Elaine Lara Mendes Tavares, Arlindo C. Lima Neto & Marisa P. Fioravanti, 

“Occupational hearing loss in teachers: a probable diagnosis”,  Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, vol. 

73 (2007: 2, mar-apr). 

35
 Regina Helena Garcia Martins, Elaine Lara Mendes Tavares, Arlindo C. Lima Neto & Marisa P. Fioravanti, 

“Occupational hearing loss in teachers: a probable diagnosis”,  Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, vol. 

73 (2007: 2, mar-apr) Sid. 239-244. 
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1.6 Hypotes 

Enligt den forskning vi har tagit del är idrottslärarna utsatta för hög fysiskt påfrestning i 

arbetet. Många drabbas av förslitningsskador och tvingas sluta helt att arbeta som lärare eller 

byta till att undervisa i ett teoretiskt ämne. Vår hypotes blev därmed att idrottslärare i större 

utsträckning drabbas av förslitningsskador än teoretiska ämneslärare. Vi vill därför jämföra 

dessa båda yrkesgrupper med varandra.  

 

2 Metod 

2.1 Urval 

Vi valde att avgränsa vår undersökning till Täby kommun. Täby kommun har 29 skolor som 

var intressanta för vårt syfte och vi ansåg att detta skulle ge oss ett tillräckligt underlag för vår 

undersökning. Då vi bara undersökte Täby kommun behövde vi inte heller ta hänsyn till de 

olika förhållande (ekonomi etc.) som råder i de olika kommunerna. Vår tanke var att 

undersöka alla skolor i kommunen för att få med både lärare som undervisar i de lägre 

åldrarna samt de som undervisar ända upp till gymnasiet. Vi valde att göra alla teoretiska 

ämneslärare till en yrkeskategori då vi ansåg att dessa har fysiskt liknande arbetsförhållanden. 

Vi har valde bort slöjd- och musiklärare då dessa undervisar praktiskt samt lärare vid 

särskolor för att minimera skillnader i arbetsmiljö och arbetsplan. Vi delade ut enkäten till så 

många idrottslärare som möjligt på de olika skolorna och lika många teoretiska ämneslärare.  

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av en enkätundersökning med 18 frågor i vår studie. En 

enkätundersökning används bl.a. för att kunna dra slutsatser som gäller för fler individer än de 

som ingår i undersökningen och den säger något om hur utbredda olika förhållanden och 

attityder är.
36

 Anledningen till att vi valde att göra en enkätundersökning var att det passade 

vårt syfte bättre då det är lättare att få svar från många lärare på en gång till skillnad mot om 

                                                           
36

Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början, (Lund: Studentlitteratur, 2006) s. 46-52. 
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vi gjort en kvalitativ intervju, som t.ex. en djupintervju. Denna typ av intervju är tidskrävande 

och man hinner bara intervjua ett fåtal personer.
37

 Enkätundersökning är en kvantitativ metod 

som ger resultat i siffror och som går att presentera i tabeller.
38

 Vid kvantitativa 

undersökningar arbetar man med ett standardiserat frågeformulär där man på förhand 

bestämmer olika svarsalternativ. Med standardisering menas att både frågorna och situationen 

de utförs på är densamma för alla som deltar i undersökningen. Vid enkätundersökningen är 

ofta standardiseringen hög jämfört med intervjuer.
39

 Svarsalternativen kan antingen ges 

genom ett öppet eller ett slutet svar. Vid öppna svar får den som svarar själv formulera svaret 

och vid slutet svar finns det redan färdigtryckta svarsalternativ.
40

 I enkäten för denna 

undersökning har vi använt oss av frågor med både slutna och öppna svarsalternativ. 

  

Enkäten bygger både på nominalvariabler och på ordinalvariabler som talar om hur svaren 

ska rangordnas. De förstnämnda går inte att rangordna inbördes utan de inkodade siffrorna 

används bara till att skilja olika svarsalternativ åt som t.ex. kön. För ordinalvariabler går 

svaren att rangordna men det säger inget om avståndet mellan de olika svarsalternativen. 

Exempel på svarsalternativ kan vara ofta, sällan eller aldrig.
41

 Det är viktigt att vara tydlig i 

sitt språk när enkätfrågorna skrivs och man bör hellre använda sig av ett vardagligt språk som 

är anpassat efter undersökningsgruppen än ett fackligt och ofta krångligt språk. Korta frågor 

är också att föredra och man ska undvika att försöka få mer än ett svar per fråga. Det är bättre 

i så fall att ställa två frågor.
42 

 

2.3 Procedur 

Vi började med att göra en pilotstudie, d.v.s. vi delade ut enkäten till ett fåtal lärare för att 

förvissa oss om att enkäten var valid d.v.s. att respondenterna uppfattade frågorna på rätt sätt. 

                                                           
37

 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början, (Lund: Studentlitteratur, 2006) s. 82-84. 

38
Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2007) s. 14-20.  

39
 Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2007) s. 24-27. 

40
 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början, (Lund: Studentlitteratur, 2006) s. 75-77. 

41
 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början, (Lund: Studentlitteratur, 2006) s. 30-31. 

42
 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början, (Lund: Studentlitteratur, 2006) s. 31. 
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Efter ett antal justeringar i enkäten gick vi vidare med att skicka brev per e-post till rektorerna 

på varje skola för att informera om syftet med vårt examensarbete och berättade att vi skulle 

besöka respektive skola inom en snar framtid för att dela ut enkäterna. Vi hittade adresser till 

alla skolorna i Täbys kommun på skolverkets hemsida.
43

 Många av skolorna hörde av sig och 

välkomnade oss. De skolor som inte hörde av sig besökte vi ändå och även där var alla 

positiva till att delta i undersökningen. Vi valde att åka runt och dela ut enkäten på skolorna 

istället för att skicka ut den per post eller e-post. Skolorna skickade sedan de ifyllda enkäterna 

per post till oss utom i vissa fall där vi då åkte ut och hämtade upp enkäterna.  

 

2.4 Validitet och Reliabilitet 

Det är viktigt att enkäten har en hög grad av validitet d.v.s. att den verkligen mäter det man 

avser att mäta i en undersökning och man bör därför ställa frågor som är enkla att förstå och 

inte kan misstolkas. Man pratar om att använda rätt instrument för det man vill mäta.
44

  

Vi har därför försökt att göra så enkla frågor som möjligt så inga missförstånd ska uppstå. Vi 

vill genom frågorna i vår enkät få fram hur många som har drabbats av någon typ av 

förslitningsskada och om den i så fall är arbetsrelaterad. Vi tittar även på vilka ämnen man 

undervisar i och hur länge man varit verksam i yrket. En enkätundersökning ska även ha en 

hög grad av reliabilitet för att vara trovärdig d.v.s. att resultatet i undersökningen ska bli 

samma oavsett vem som utför den eller hur många gånger den utförs.
45

 Vi har därför försökt 

att få med alla Täbys idrottslärare i undersökningen för att kunna ge ett så rättvist resultat som 

möjligt.  

 

2.5 Externt och internt bortfall 

Med externt bortfall menas en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen utan att några av de 

                                                           
43

 Skolverket, Resultat sök skola, (2010-10-05).  

44
 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början, (Lund: Studentlitteratur, 2006); Peter Esaiasson, Mikael 

Gilliam, Henrik Oscarsson & Lena Wägnerud, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad, (Vällingby: Norstedts Juridik AB, 2007). 

45
 Peter Esaiasson, Mikael Gilliam, Henrik Oscarsson & Lena Wägnerud, Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, (Vällingby: Norstedts Juridik AB, 2007) s. 48-49. 
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utvalda personerna av olika anledningar inte deltar i undersökningen.
46

  Som både Eliasson 

och Bryman skriver så ger en kvantitativ undersökning ett allt mindre tillförlitligt svar ju lägre 

antal som svarar eller deltar i undersökningen.
47

 Vi delade ut 119 enkäter och fick tillbaka 82 

stycken vilket ger ett externt bortfall på 31 %. Om någon av respondenterna har valt att inte 

svara på en fråga i enkäten eller har fyllt i ett otydligt svar, kommer det inte med i 

sammanställningen utan redovisas som internt bortfall i tabellerna. 

 

2.6 Statistisk metod 

För att undersöka skillnader mellan de båda grupperna i populationen har vi använt oss av ett 

Chi-Square test. För att resultatet ska visa på signifikanta skillnader ska p vara lika med eller 

mindre än 0,05. 

 

3 Resultat 

3.1 Population 

Populationen som vi har undersökt består av 82 lärare i Täby kommun och är uppdelad i två 

grupper. Den ena gruppen består av idrottslärare och är 40 till antalet. Den andra gruppen 

består av teoretiska ämneslärare och de är 42 stycken. Det finns inga signifikanta skillnader 

vad gäller könsfördelningen då p>0,05. Bland idrottslärarna var 52,5 % kvinnor och bland de 

teoretiska ämneslärarna var 64 % kvinnor. Det finns en viss åldersskillnad mellan grupperna. 

Åldersfördelningen är lika fram till 50 år men därefter skiljer det sig då idrottslärarna helt 

saknar representation i gruppen 60 år eller äldre (p<0,05) (Fig.1). Om man ser till hur länge 

grupperna har arbetat inom respektive område finns det inga signifikanta skillnader då 

p>0,05. Inte heller om man tittar på vilka årskurser lärarna i de båda grupperna arbetar med 

finns det några signifikanta skillnader då p>0,05. (Fig. 2). 

                                                           
46

Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö: Liber, 2002) s.22-24. 

47
 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början, (Lund: Studentlitteratur, 2006); Alan Bryman, 

Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö: Liber, 2002). 
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Figur 1 Åldersfördelning hos idrottslärarna samt de teoretiska ämneslärarna 

 

Figur 2 Tid arbetat inom ämnet för idrottslärarna samt de teoretiska ämneslärarna 

3.2 Förslitningsskador 

Förekomsten av förslitningsskador var jämt fördelade mellan de båda lärargrupperna. 87,5 % 

av idrottslärarna medgav att de hade någon form av förslitningsskada medan motsvarande 

siffra för de teoretiska ämneslärarna var 83 % (p>0,05). (Fig. 3). 
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Figur 3 Förekomst av förslitningsskador hos idrottslärarna samt de teoretiska ämneslärarna 

 

Fördelning av förslitningsskador 

De vanligaste förslitningsskadorna hos idrottslärarna är rygg nedre del (37,5 %), knä (32,5 %) och 

skuldror/axlar (27,5 %). De vanligaste förslitningsskadorna hos teoretiska ämneslärare är 

skuldror/axlar (40,5 %), knä (28,5 %) och rygg nedre del (24 %). (Fig. 4). 

 

Figur 4 Fördelning i % av förslitningsskador i de olika kroppsdelarna hos idrottslärarna samt de teoretiska 

ämneslärarna  

3.3 Yrkesrelaterade skador 

På frågan om förslitningsskadorna beror på yrket svarade 58 % av idrottslärarna ja medan 3 % 

(en person) svarade nej. 37 % av de teoretiska ämneslärarna ansåg sina förslitningsskador 

bero på yrket medan 18 % ansåg sina skador uppkommit på annat håll. 19 % av idrottslärarna 

och 13 % av teoretiska ämneslärarna uppgav att de inte anse sig veta ursprunget av sin skada. 

Vad man kan utläsa ur resultatet är att det är en indikation på att idrottslärare i större 

utsträckning får förslitningsskador från sitt yrke. Då p=0,058 är skillnaden inte signifikant 

men tyder på en möjlig skillnad. (Fig. 5). 
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Figur 5 Yrkesrelaterade skador 

3.4 Arbetsförhindrad 

Resultatet visar att var fjärde idrottslärare (25,5 %) har under de senaste 12 månaderna varit 

förhindrad att utföra sitt arbete pga. förslitningsskador. Av de teoretiska ämneslärarna är det 

14 % som varit förhindrade att utföra sitt arbete. Resultatet indikerar att idrottslärare i större 

utsträckning varit förhindrade att utföra sitt arbete pga. förslitningsskador under de senaste 12 

månaderna men resultatet är inte signifikant då p>0,05. (Fig. 6).

 

Figur 6 Arbetsförhindrad pga. Förslitningsskada 

3.5 Jobba till pensionen 

Resultatet visar tydligt på att idrottslärarna inte tror i samma utsträckning som teoretiska 

ämneslärarna på att kunna arbeta till pensionsålder. Här finns det en signifikant skillnad då 

p<0,001. 44 % av idrottslärarna tror sig inte klara av att arbeta inom sitt ämne till pensionen. 

Bland de teoretiska ämneslärarna var siffran 5 %. (Fig. 7). 
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Figur 7 Lärare som inte tror sig kunna jobba till pensionen. P<0,001***  

 

3.6 Motionsmängd  

Resultatet visar att idrottslärare motionerar fler gånger i veckan/i större frekvens än teoretiska 

ämneslärare. 65 % av idrottslärarna motionerar mer tre gånger i veckan medan motsvarande 

siffra för de teoretiska ämneslärarna är 24 %. Resultatet är statistiskt signifikant då p< 0,01**. 

(Fig. 8)

 

Figur 8 Motionsmängd jämfört mellan idrottslärare och teoretiska ämneslärare. p<0,01**  

3.7 Idrottsbakgrund  

Resultatet visar att idrottslärare har en betydligt högre nivå på sin idrottsbakgrund jämfört 

med teoretiska ämneslärare. P<0,001***. Av idrottslärarna har 70 % en idrottsbakgrund som 

ungdomselit eller seniorelit. Endast 26 % av de teoretiska ämneslärarna har en liknande 

idrottsbakgrund. (Fig. 9). 
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Figur 9 Idrottsbakgrundsnivå jämfört mellan idrottslärare och teoretiska ämneslärare. p<0,001***  

 

3.8 Röst och hörsel  

Då p>0,05 visar resultatet inte på några signifikanta skillnader av problem med hörsel eller röst. Av 

idrottslärarna är det 50 % som är helt symtomfria och bland de teoretiska ämneslärarna är siffran 58 

%. Av idrottslärarna uppger 20 % att de har problem hörseln och 15 % att de har problem med rösten. 

Av de teoretiska ämneslärarna uppger 18 % att de har problem med hörseln och 21 % att de har 

problem med rösten. (Fig. 10) 

 

 

Figur 10 Besvär med hörsel och röst hos idrottslärare och teoretiska ämneslärare. 

3.9 Olycksfall 

Var femte idrottslärare (20,5 %) har under de senaste 12 månaderna drabbats av någon form 

av olycksfall i arbetet men ingen av de tillfrågade teoretiska ämneslärarna. Skillnaden är 

statistiskt signifikant då p<0,05*.  
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3.10 Mest påfrestande arbetsuppgifter  

Enligt idrottslärarna själva är tunga lyft som fram- och bortplockning av redskap den mest 

påfrestande arbetsuppgiften där 75 % hade angett det svaret. Passa elever vid gymnastiska 

övningar (32 %) och den höga ljudnivån (25 %) tillhör också de mest påfrestande 

arbetsuppgifterna. För de teoretiska ämneslärarna var det lika många som hade angett tunga 

lyft (19 %) och fel arbetsställning vid kontorsarbete (19 %) som de mest påfrestande 

arbetsuppgifterna. 14 % hade även angett att stress var det mest påfrestande arbetsmomentet.   

 

3.11 Antal dagar sjukskrivna 

Fyra stycken idrottslärare och lika många teoretiska ämneslärare hade varit sjukskrivna det 

senaste året varav de flesta bara några dagar. En idrottslärare hade varit sjukskriven i fyra 

månader.   

 

4 Diskussion 

 

Syftet med studien var att jämföra förekomsten av belastnings- och arbetsskador hos 

idrottslärare med teoretiska ämneslärare.  

De frågeställningar som användes för att besvara syftet var: 

 Drabbas idrottslärare mer av arbetsskador än teoretiska ämneslärare 

 Vilka kroppsdelar är mest utsatta för slitage/påfrestning 

  Kan faktorer som motionsnivå och idrottsbakgrund påverka belastningsskador hos 

lärarna. 

Svar på frågeställningarna är: 

 Resultatet visar att det att det inte finns några skillnader vad gäller förekomsten av 

belastningsskador mellan idrottslärare och teoretiska ämneslärare.  

 Den mest utsatta kroppsdelen för idrottslärarna är rygg, nedre del, och för de teoretiska 

ämneslärarna är det skuldror/axlar.  
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 Undersökningen visar att det finns en signifikant skillnad mellan de båda grupperna 

vad gäller motionsmängd och idrottsbakgrund. I diskussionen visar vi hur dessa 

faktorer kan påverka förslitningsskador.     

 

Vår hypotes att idrottslärarna i större utsträckning drabbas av förslitningsskador än teoretiska 

ämneslärare förkastades då resultatet visar att båda grupperna drabbas i lika stor utsträckning. 

Trots att resultatet i vår studie pekar på att båda grupperna är lika utsatta vad gäller 

belastningsbesvär finns det en del resultat som tyder på att idrottsläraryrket är mer fysiskt 

ansträngande. Ett resultat som styrker detta är att idrottslärarna, trots lika mycket 

belastningsskador som de teoretiska ämneslärarna, i högre grad är arbetsförhindrade av dessa 

besvär. Trots samma mängd belastningsbesvär hos de båda grupperna finns det en stor 

skillnad vad gäller deras upplevda förmåga att jobba till pensionen. Vi anser att om de båda 

yrkena var lika fysiskt belastande borde samma mängd belastningsskador generera i samma 

tro på sin förmåga att arbeta till pensionen. Dock visar vårt resultat att 44 % av idrottslärarna 

inte trodde sig kunna jobba till pensionen medan hos de teoretiska ämneslärarna var siffran 

endast 5 %.  Detta anser vi tyder på att idrottsläraryrket är mer fysiskt belastande.  

Enligt FYSS har fysisk aktivitet en positiv effekt både hälsofrämjande såväl som 

skadeförebyggande.
48

 Fysisk aktivitet visar redan på ett tidigt stadium positiva resultat men 

ger betydligt bättre resultat om träningen hålls i under en längre period.
49

 Eftersom 

idrottslärarna har en betydligt högre motionsnivå jämfört med de teoretiska ämneslärarna 

borde detta resultera i att idrottslärarna höll sig mer skadefria. Ett resultat som visar på att 

förekomsten av belastningsskador är lika vanligt mellan de båda grupperna visar därmed att 

idrottsläraryrket skulle kunna vara mer fysiskt belastande.  

Vårt resultat visar även att idrottslärarna har en signifikant högre nivå på sin idrottsbakgrund. 

Enligt FYSS har fysisk aktivitet vid en högre grad visat sig ha en positiv effekt på smärta. Det 

är troligt att de som idrottar på en högre nivå också har en högre smärttröskel jämfört med 

personer som inte idrottar eller idrottar på en lägre nivå.
50

 Detta kan leda till att de teoretiska 

                                                           
48

 Red. Agneta Ståhle, FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, upplaga 1:2, 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008) s. 5. 

49
 Red. Agneta Ståhle, FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, upplaga 1:2, 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008) s. 12. 

50
 Red. Agneta Ståhle, FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, upplaga 1:2, 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008) s. 556. 
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ämneslärarna valt att rapportera belastningsskador som en idrottslärare valt att inte göra. Detta 

skulle kunna leda till att höja prevalensen av belastningsskador hos de teoretiska 

ämneslärarna.  

I Gun Händel & Axel Runsiös studie hade 41 % av idrottslärarna blivit tvungna att sluta inom 

sitt ämne innan pensionen p.g.a. den höga förekomsten av förslitningsskador. Detta resultat 

stämde väl överrens med det i vår studie då 44 % av idrottslärarna inte tror sig kunna jobba 

inom ämnet till pensionen.
 51

     

 Att belastningsskadorna hos idrottslärarna i vår studie ligger på 87 % visar sig vara en hög 

siffra jämfört med tidigare studier. I Annerstedts studie kommer man fram till att 52 % av 

kvinnorna och 74 % av männen drabbats av en förslitningsskada vilket ligger betydligt lägre 

än vårt resultat.
52

 Att vårt resultat ligger på en högre frekvens vad gäller belastningsskador än 

de tidigare studierna kan bero på skillnader av definitionen belastnings- och förslitningsskada. 

I studien av Lomoyne m.fl. har man tittat på hur många nya fall som uppkommit under de 

senaste 12 månaderna istället för att se till hur många belastningsskador en idrottslärare har 

under samma period, som vi har gjort i vår studie.
53

 Detta leder troligtvis till ett lägre reslutat.  

Sett till skadade kroppsdelar pekar vår studie på att idrottslärarnas kroppsdel som är mest 

utsatt för förslitningsskador är ryggens nedre del. Sett till resultatet på frågan om tyngsta 

arbetsuppgifter är det inte så överraskande att 75 % av idrottslärarna svarat tunga lyft, 

framförallt i samband med fram och bort plockning av material. Detta skulle kunna leda till 

besvär i just detta område. För de teoretiska ämneslärarna visar sig belastningsskador på 

axlar/skuldror är det mest förekommande. Även för de teoretiska ämneslärarna var tunga lyft 

det som flest personer svarade (19 %). Detta var dock i form av att bära böcker och 

pappersarbete vilket kan tolkas som mer skonsamma lyft jämfört med idrottslärarna. 

Kontorsarbete och framförallt fel arbetsställning vid kontorsarbete var lika vanligt som tunga 

lyft, stress var tredje vanligast på 14 %. Kontorsarbete och stress kan ge besvär på 

                                                           
51

 Gun Händel, Axel Runsiö, Vart tog de vägen? – eller hur länge håller en gymnastiklärare?  

Rapport från Svenska Gymnastiksällskapets arbetsmiljögrupp 1984/1985 (Stockholm: SGS/LR: 1985) s.2-4. 

52
 Claes Annerstedt, Daniel Magnusson, David Johansson, Uppföljning av en årskull idrottslärare 15 år efter 

examen, Tidskrift i Gymnastik och Idrott (1994:5) s. 32-38. 

53
 Jean Lomoyne, Louis Laurncelle & Francois Trudau, “Occupational health problems and injuries among 

Quebec´s physical educators”, Applied Ergonomics, vol. 38 (2007: 5, September) Sid. 625-634. 
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skuldror/axlar vilket ofta leder till spänningar. Det vanligaste bland de teoretiska 

ämneslärarna var dock att man inte ansåg sig ha några tunga arbetsuppgifter vilket styrker 

slutsatsen att idrottsläraryrket är mer fysiskt påfrestande.  

Vad gäller olycksfall visar resultatet att var femte idrottslärare drabbats av ett olycksfall under 

de senaste 12 månaderna. jämför man det med Olssons studie kan man se att resultat ser 

identiska ut. Även i denna studie var var femte idrottslärare drabbad under det senaste året.
54

 I 

vår undersökning visade det sig att ingen av de teoretiska ämneslärarna drabbats av någon 

form av yrkesrelaterat olycksfall. Vilket tydligt visar att idrottslärare har större risk att 

drabbas av olycksfall. Detta kan senare vara grunden för fysiska besvär.   

Ser man till de båda gruppernas problem som är röst- eller hörselrelaterat finns det inga 

betydelsefulla skillnader mellan idrottslärare och teoretiska ämneslärare. Vårt resultat visar att 

nästan 20 % av båda lärargrupperna drabbas av hörselproblem vilket jämfört med resultatet i 

Lomoynes m.fl. studie är betydligt lägre då deras reslutat visar på att 65 % av lärarna lider av 

något slags hörselproblem.
55

 Vad gäller röstproblem visar vårt resultat att 15 % av 

idrottslärarna och 21 % av de teoretiska ämneslärarna har röstrelaterade problem. Nerrières 

m.fl. studie som undersöker röstproblem hos lärare, visar att det är stora könsskillnader och 50 

% av de kvinnliga och 26 % av de manliga lärarna är drabbade. Det ligger betydligt högre än 

det resultat vi kommit fram till.
56

   

Vi kom fram till att vår hypotes inte stämmer överens med resultatet i vår undersökning. Fast 

att vi blev något överraskade pekar undersökning på flera faktorer som visar ett annat resultat. 

Dessa kommer att diskuteras nedan.  

 

Utifrån de resultat vi har fått har vi dragit följande sammanfattande slutsatser:  

 Trots att idrottslärare och teoretiska ämneslärare i samma utsträckning drabbas av 

belastningsskador är idrottsyrket mer fysiskt ansträngande. 

 

                                                           
54

 Satu Olsson, Idrottslärarnas belastningsbesvär och arbetssituation i huddinges kommun, (AB Huddinge 

Företagshälsovårdscentralen, 1989), s. 9-24. 

55
 Jean Lomoyne, Louis Laurncelle & Francois Trudau, “Occupational health problems and injuries among 

Quebec´s physical educators”, Applied Ergonomics, vol. 38 (2007: 5, September) Sid. 625-634. 

56
Nerrière, Marie-Noël Vercambre, Fabien Gilbert & Viviane Kovess-Masféty, ”Voice disorders and mental 

health in teatchers: a cross- sectional nationwide study”, BMC Public Health, (2009: 9, oktober). 
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 De vanligaste förekommande kroppsdelarna där idrottslärare drabbas av 

förslitningsskador uppstår i stor utsträckning på grund av tunga lyft. För de teoretiska 

ämneslärarna uppstår besvären oftast genom kontorsarbete och stressrelaterade 

faktorer. 

 

 Lärarnas motionsnivå samt idrottsbakgrund påverkar deras fysiska status. 

 

4.1 Vidare forskning. 

Då vi i denna studie tillsammans med tidigare forskning konstaterat att idrottsläraryrket är 

fysiskt påfrestande skulle det vara intressant att titta på vad man kan göra i förebyggande syfte 

för att få idrottslärarna att undvika förlitningsskador och därmed inte behöva ändra sin 

yrkesinriktning.   

 

4.2 Metoddiskussion 

Vid sammanställningen av resultatet upptäckte vi att vissa frågor kan ha misstolkats då vissa 

respondenter hade svarat inkonsekvent. Detta kan bland annat berott på placeringen av 

frågorna. Vi borde gjort en mer utförlig definition av begreppet belastningsskada i 

informationen till vår enkät för att öka validiteten på studien.  

Information om vårt examensarbete borde ha följt med varje enkät för att upplysa 

respondenten om vårt syfte med undersökningen. Istället skickade vi ut den per e-post till 

rektorn för varje skola som skulle vidarebefordra till respondenten. Vi misstänker att inte alla 

lärarna har fått ta del av informationen och därmed inte svarat på samma sätt som de skulle 

gjort annars.   
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Bilaga 1 

Sökord 

Var har du sökt? 

Pubmed 

Google 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

PubMED PE teacher  42 träffar 1 använd 

PubMED Physical education teacher injury 15 träffar 1 använd 

PubMED Work-related disorders teachers 29 träffar 1 använd 

PubMED Hearing loss teacher 188 träffar 1 använd 

PubMED Voice disorders teacher   46 träffar 1 använd 

Google Skolverket                                               402000 träffar 1 använd 

Google NE                                                             990000000 träffar 1 använd 

 

Kommentarer 

Anledningen att vi saknar en biblioteks katalog bland våra databaser är att vi fick hjälp av 
bibliotekarien på GIHs bibliotek att plocka fram relevanta skrifter till oss. Det fanns mycke forskning 
på närliggande områden till vårt men inte mycket som var just det vi skulle undersöka. PubMED är 
den databas vi har använt oss mest av och det är härifrån vi tagit alla våra artiklar.   
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Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som 

skriver vårt examensarbete.  

Syftet med vårt arbete är att jämföra förekomsten av förslitningsskador hos 

idrottslärare kontra teoretiska ämneslärare i Täby kommun.  

Vi skulle vara tacksamma om vi kan få komma ut till er skola och lämna ut 

enkäter till berörda lärare under vecka 41 och 42.  

Eftersom vi har tänkt dela ut enkäten för hand så får ni gärna meddela om det 

finns några tider som passar bättre än andra.  

Annars hoppas vi det fungerar att vi kommer förbi ändå och söker upp berörda 

lärare. 

Med vänliga hälsningar 

Viktor och Emil 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Viktor von Bothmer 

E-post: viktorvonbothmer@hotmail.com 

Tel: xxxx-xxxxxx 

Emil Grändås 

E-post: emil.grandas@gmail.com 

Tel: xxxx-xxxxxx  

 

 

 

 

 

mailto:viktorvonbothmer@hotmail.com
mailto:emil.grandas@gmail.com
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Bilaga 3 

En enkät angående fysiska skador hos lärare i Täby 

kommun 

1.  Kön 

 Kvinna   Man 

 

2.  Ålder 

 20-29 år  30-39 år  40-49 år  50-59 år  60 år eller mer 

 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 0-5 år  6-10 år  11-20 år  21-30 år  31-40 år  40< år 

 

4. Vilka årskurser anser du att du arbetat mest med (fyll bara i ett alternativ)? 

 1-6   7-9  Gymnasiet   

  

5. Vilken typ av< ämne undervisar du i för tillfället? 

 Idrott   Teoretiska ämnen 

 

6. Har du undervisat i ämnet Idrott och hälsa tidigare?  

 Ja   nej 

 

7. Vad har du för idrottsbakgrund?  Ingen idrottsbakgrund 

  

Idrott/idrotter jag har 

utövat:____________________________________________ 

 

Vilken är den högsta nivån du utövat idrott på i så fall? 

 Motionsnivå  Ungdomselit           Seniorelit Annat:_______________   

 

8. Har du haft någon tidigare allvarlig fysisk skada/skador innan du blev lärare? 

 

I så fall 

vad:___________________________________________________________ 

 

9. Hur ofta motionerar du? 

 Aldrig    1-2 ggr/månaden    1-2 ggr/vecka     3-4 ggr/veckan    5< 

ggr/veckan 

 

Vilken motionsform/former använder du dig av? (Ange gärna 

flera):_____________ 
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10. Har du under de senaste 12 månaderna haft besvär (smärta, värk, obehag)? 

 Ja   Nej 

 

Om ja, var i så fall:  

 Huvud  Nacke  Skuldror/axlar  Hand/handled 

 Rygg (övre delen)  Rygg (nedre del)  Höft  Knä Fot/fotled  

 

Annat:_____________________________________________________ 

 

11. Har du under de senaste 12 månaderna haft problem med: 

 Hörseln  Rösten  Inga symptom  

 

12. Anser du att dessa symptom beror på dina arbetsuppgifter som lärare 

 Ja  nej   Vet ej  Inga symptom   

 

13. Har du under de senaste 12 månaderna råkat ut för något olycksfall/arbetsskada 

i ditt yrke som lärare 

 ja  nej  

 

Om ja, var i så fall: 

Huvud  Nacke  Skuldror/axlar  Hand/handled 

 Rygg (övre delen)  Rygg (nedre del)  Höft  Knä Fot/fotled  

 

Annat:_____________________________________________________ 

 

14. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna varit förhindrad att utföra 

dina arbetsuppgifter p.g.a. besvär/förslitningsskador?    

  Ja    Nej  

 

15. Tror du att du fysiskt kommer att kunna klara av att arbeta inom ditt ämne till 

pensionen 

 Ja  Nej  

 

16. Vilka arbetsuppgifter upplevs som mest fysiskt 

belastande:__________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

17. Hur länge har du sammanlagt varit sjukskriven (med eller utan läkarintyg) p.g.a. besvär 

från rörelseorganen under de senaste 12 månaderna? 

:___________________________________________________________________________ 


