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Abstract - Injury prevention in school? 

Qualitative study of how teachers in physical education and health prevent functional 

sports injuries. 

The purpose of this study was to elucidate whether and how teachers in physical education 

and health work to prevent injuries. We used qualitative method and interviewed eight 

educated teachers specializing in sixth to ninth grade in physical education and health. The 

results are based on Haddon´s (1980) strategies for injury prevention. The results showed that 

teachers consciously work to prevent functional sports injuries and integrate the preventional 

work into the education. The informants believe that it is primarily the activity that is focused 

on and not whether the education takes place indoors or outdoors, but mentions that there are 

differences regarding planning and execution. The informants emphasize the importance of 

students learning how to work preventively with functional sports injuries and how to use the 

knowledge for lifelong learning. Based on Haddon´s (1980) strategies we created a strategy 

model for injury prevention. From a future perspective, it is our desire that teachers use the 

model to structure and organize a worthwhile education. 
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Sammanfattning - Skadeförebyggande arbete i skolan? 

Kvalitativ studie om hur lärare i ämnet idrott och hälsa förebygger funktionella 

idrottsskador. 

Syftet med studien var att belysa om och hur lärare i idrott och hälsa arbetar 

skadeförebyggande i undervisningen. Vi utgick från en kvalitativ metod och intervjuade åtta 

utbildade lärare med inriktning mot årskurs 6-9 i ämnet idrott och hälsa. Resultatet kopplas till 

Haddons (1980) strategier om skadeförebyggande arbete. Genom samtliga intervjuer 

framkom att lärare medvetet arbetar förebyggande med funktionella idrottsskador och 

integrerar det i undervisningen. Informanterna menar att det i första hand är aktiviteten som 

står i fokus och inte huruvida undervisningen sker inomhus eller utomhus men nämner att det 

finns skillnader i planering och utförande. Informanterna betonar vikten av att eleverna lär sig 

hur arbetet kring förebyggande av funktionella idrottsskador kan implementeras för att kunna 

använda kunskaperna för ett livslångt lärande. Baserat på Haddons (1980) strategier om 

skadeförebyggande arbete utformade vi en ny modell för att förebygga skador.  



Ur ett framtida perspektiv är vår önskan att lärare använder modellen till att strukturera och 

organisera en lärorik undervisning. 

 

Nyckelord: Skadeförebyggande arbete, Funktionella idrottsskador, Idrott och hälsa, skola 
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Inledning  

Ca 35 000 grund- och gymnasieelever skadar sig varje år i skolan (Menckel, 1994). Det 

vanligaste ämnet där skador sker är idrott och hälsa. Skadorna äger huvudsakligen rum under 

bollspel (45 %), redskapsgymnastik (9 %) och övrig sport (46 %) (Laflamme & Menckel, 

1998). Att som lärare vara medveten om riskerna och att kunna arbeta skadeförebyggande är 

viktig kunskap och är därmed ett intressant område att undersöka. Inför vår kommande 

lärarroll är det även intressant att studera det skadeförebyggande arbetet i samband med de 

nya läroplanerna och kursplanerna (Skolverket, 2011).  

Utifrån VFU [verksamhetsförlagd utbildning], lärarutbildningen och vikariat på olika svenska 

skolor har vi observerat att skadeförebyggande arbete inte finns med i någon större 

utsträckning i lärarens planering. Det skadeförebyggande arbete som dock sker utformas 

enligt våra erfarenheter på ett sådant sätt att elever inte behöver tänka själva utan endast 

behöver följa instruktionerna som läraren ger. Syftet med det skadeförebyggande arbetet 

verkar sällan förmedlas till eleverna. Eleverna fokuserar istället på att lektionerna bara ska 

fortlöpa och de ser skadeförebyggande arbete som ett mindre roligt inslag i undervisningen. 

Som följd blir skadeförebyggande arbete inte speciellt lärorikt för eleverna vilket kan ge 

negativa konsekvenser i form av skador både utifrån ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.  

Idén till följande studie grundades på vårt intresse om hur skadeförebyggande arbete främjas i 

dagens svenska skolor. Studiens syfte var att undersöka om och hur lärare i idrott och hälsa 

med inriktning mot årskurs 6-9 arbetar skadeförebyggande med funktionella idrottsskador i 

undervisningen. Med funktionella idrottsskador menas exempelvis skador i form av 

stukningar, vrickningar och sträckningar. Det är vår förhoppning att undersökningen kan bidra 

med att öka lärares medvetenhet och kunskap om skadeförebyggande arbete. Vi anser att en 

av lärarens många uppgifter i ämnet idrott och hälsa är att arbeta med elevers fysiska hälsa 

och vi ser skadeförebyggande arbete som en central del i detta. 
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Begreppsdefinition 

I studien återkommer begreppen skadeförebyggande arbete och funktionella idrottsskador. 

Nedan förklaras begreppen för att klargöra dess innebörd i studien.  

Skadeförebyggande arbete 

Skadeförebyggande arbete definieras i denna studie som arbete som utförs för att förhindra 

uppkomsten av skador. Det skadeförebyggande arbetet innefattar strategier som tillämpas för 

att minska risken för skador (Bahr & Maehlum, 2004).  

Funktionell idrottsskada  

En idrottsskada definieras som en skada som uppstår i samband med idrott (Bahr & Maehlum, 

2004). Begreppet idrott behandlas i denna studie med samma betydelse som begreppet fysiskt 

aktivitet. Vidare innefattar fysisk aktivitet kroppsrörelser som ger ökad energiomsättning 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Begreppet funktionell idrottsskada definieras därmed i denna 

studie som en skada som uppstått i samband med kroppsliga rörelser under fysisk aktivitet 

exempelvis stukningar, vrickningar och sträckningar.   
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Bakgrund 

Bakgrunden till studien tar upp skador i samband med fysisk aktivitet, elevers arbetsmiljö och 

trygghet som ett av skolans ansvar, läroplaner och kursplaner, skademönster i samband med 

idrott och hälsa och skadeförebyggande arbete i idrott och hälsa. 

Skador i samband med fysisk aktivitet 

En studie av Aldenberg (2003) visar att skador bland ungdomar 13-17 år allmänt äger rum i 

samband med sport- och idrottsaktiviteter. Resultatet baseras på självrapporterande skador 

från skolan och fritiden utan hänsyn till statistik från skaderegistreringar eller från 

vårdcentraler. Studien visade att sport och idrott genererar många skador hos barn och 

ungdomar. En stor del av dessa skador inträffade i samband med organiserad sport vid träning 

och match och inträffade på idrottsanläggningar. Med organiserad sport menas olika former 

av lagsporter som fotboll. Vilket är den dominerande sporten vad gäller antalet skador. 

Studien visade även att många av skadorna inträffar i skolan, där 16,3 % av de drabbade är 

elever från årskurs 7-9. En fjärdedel av skadorna äger rum i idrottslokalen på skolan.  

 

Gällande lagsport och organiserad sport menar Östenberg (2001) att fotboll är den sport där 

flest skador inträffar. Östenberg (2001) genomförde en studie som syftade till att undersöka 

skador och riskfaktorer bland kvinnliga fotbollsspelare i ålder 14 och uppåt. Studien 

genomfördes med åtta deltagande lag som spelade på sex olika nivåer. Lagen följdes under en 

säsong i södra Sverige. Skadefrekvensen som framträdde under match och träning var 14.3 

respektive 13.7/1000 spel och spelade timmar. Den vanligaste skadedrabbade delen på 

kroppen visade sig vara knät (26 %) följt av fot (12 %). En betydande riskfaktor för knä- och 

fotskador var en ökad rörlighet i lederna.  

Elevers arbetsmiljö och trygghet, en del av skolans ansvar  

Den svenska skolan består av 1,5 miljoner elever och anställda vilket gör skolan till en av 

Sveriges största arbetsplatser. Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sina unga år (6-19) 

i skolan och det är även här de flesta drabbas av skador (Menckel, 1994). Elever från 6 år och 

uppåt omfattas av Arbetsmiljölagen (SFS 2011:741) då en arbetstagare likställs med en person 

som genomgår utbildning. Denna lag innebär att såväl barn som ungdomar och vuxna 

omfattas av de föreskrifter om arbetsmiljön som finns.  
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Eftersom eleverna har skolplikt och inte kan välja arbetsplats är det extra viktigt att de skador 

som inträffar i skolmiljön betraktas som en arbetsmiljöfråga. Arbetsmiljölagen (SFS 

2003:365) säger att ”teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att 

arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa 

[…]”. Det är arbetsgivarens uppgift att förebygga ohälsa för arbetstagaren genom att vidta de 

åtgärder som är nödvändiga. Utgångspunkten för arbetsgivaren är då att ändra eller ersätta allt 

sådant som kan leda till ohälsa eller skador.  

För att förhindra att skador sker i samband med idrottsutövande i sportanläggningar finns 

branschorganisationen Svenska SIKO. Svenska SIKO är en organisation bestående av 

rutinerade sportredskapsbesiktningsföretag och sportredskapstillverkare. Deras syfte är att 

kontrollbesikta sportanläggningar runt om i Sverige. I enlighet med Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter måste redskap och lös utrustning kontrolleras regelbundet på ett 

fackmannamässigt sätt. Det sker i syfte att säkerställa anläggningens säkerhet. Svenska SIKO: 

s medlemmar genomför kontrollbesiktningarna och arbetsmiljöverket bedömer i efterhand om 

den varit tillräcklig. Arbetet ska ha utförts av sakkunnig personal för att undvika 

personskador. Det rekommenderas från Arbetsmiljöverket att en kontroll görs varje år, men 

om redskapen används mycket ofta kan det behövas 2-3 kontroller varje år. Detta är ingen lag 

men en tydlig rekommendation för att anläggningen ska vara säker för att minimera 

personskador (Svenska SIKO, 2011). 

Läroplaner och Kursplaner  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framkommer under 

skolans värdegrund och uppdrag att skolan ska arbeta mot att vara en gemenskap som ger 

trygghet. Därmed är det lärarens uppdrag att se till att eleverna upplever undervisningen som 

trygg. Dock är det rektorn på skolan som har det yttersta ansvaret. I kursplanerna för idrott 

och hälsa för årskurs 7-9 framkommer det att eleverna ska ges förutsättningar i 

undervisningen till att kunna förebygga risker vid fysisk aktivitet. Undervisningen ska även 

medverka till att eleverna får kunskaper om risker och säkerhet i samband med fysisk 

aktivitet. Det läggs vikt vid att eleverna får ta del av rörelser i spel, lek och idrott både 

inomhus och utomhus (Skolverket, 2011).  

Skademönster i samband med idrott och hälsa  

Varje år beräknas ca 35 000 svenska grund- och gymnasieelever skada sig i skolan i den 

utsträckningen att de behöver uppsöka sjukhus eller vårdcentral (Menckel, 1994).  
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Laflamme och Menckel (1998) genomförde en studie kring elevskaderegistrering för att hitta 

olika skademönster som framträder i olika skolmiljöer. Studien genomfördes mellan åren 

1996-1997 och omfattade 79 svenska skolor. På dessa skolor registrerades 1 094 skador varav 

377 analyserades. Två skadeområden som framkom var skador i samband med idrott och 

skador i samband med raster.  

Bland de skador som uppkom i samband med idrott inträffade 72 % inomhus. Läraren var 

närvarande i 70 % av fallen. Skadorna hade huvudsakligen ägt rum under bollspel, 

redskapsgymnastik och övrig sport. Av de 377 analyserade skadorna framträdde fyra olika 

skademönster. Det vanligaste och största mönstret antalsmässigt var stukningar och 

vrickningar av fot och fingrar. Vidare framkom huvud- eller armskador som orsakats genom 

kollision, slag eller stöt med en annan elev. Det tredje mönstret utgjordes av huvud eller 

kroppsskador orsakade av fall. Sista mönstret utgjordes av ben och fotskador orsakade av 

redskap och av annan elev (Laflamme & Menckel, 1998). Frekvensen av dessa skademönster 

tenderar att öka hos elever tiden före och efter en ledighetsperiod (Woringer, 1995 se 

Laflamme & Menckel, 1997, s. 8).  

Skadeförebyggande arbete i idrott och hälsa  

Bergström och Björnstig (1991) hävdar att det förebyggande arbetet bör prioriteras då ett 

flertal av de skador som eleverna drabbas av sker i samband med undervisningen i idrott och 

hälsa. Bland lärare i idrott och hälsa är det vanligt förekommande att arbeta med 

skadeförebyggande arbete för sin egen hälsas skull. Lärare vill undvika att utsätta kroppen för 

traumatiska skador och förslitningsskador (Karlsson & Eriksson, 2011). Laflamme och 

Menckel (1998) menar att det skadeförebyggande arbetet också bör inkludera eleverna. Det är 

viktigt för eleverna att kunna omges av en god och säker arbetsmiljö där de inte riskerar att bli 

skadade. För att främja detta menar Barnsäkerhetsdelegationen (2003) att kunskap om 

förebyggande arbete bör finnas hos pedagogen för att öka riskmedvetenheten kring skador.  

Enligt Barnsäkerhetsdelegationen (2003) finns det inga riktlinjer eller mål för att 

lärarutbildningen i idrott och hälsa ska innehålla kunskap om hur idrottsskador kan 

förebyggas. Skador kan förebyggas genom kontroll av svenska idrottslokaler. Golven bör 

förses med mjukare material och lokalerna bör genomgå regelbunden kontroll och 

övervakning (Bergström & Björnstig, 1991). Enligt Skolöverstyrelsens (1989) servicematerial 

gällande förebyggande av skador i skolan presenteras säkerhetsanordningar som t.ex. 

mjukmattor som en skadeförebyggande metod.  
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Servicematerialet tar även upp vikten av att ha uppvärmning, att lärare är noga insatt vid 

inlärning av nya övningsmoment, att man har mottagare vid redskapsgymnastik där det krävs 

samt att det råder en god organisation och ordning (Skolöverstyrelsen, 1989). Hammarström 

(1995) delar dessa metoder och betonar också vikten av att ha ett handlingsprogram för det 

skadeförebyggande arbetet i idrott och hälsa. Hammarströms (1995) handlingsprogram 

innefattar ordentlig uppvärmning, inriktning mot hälsa istället för prestation, uppdelad 

undervisning av pojk- och flickgrupper, mjukare bollar samt instruktioner om att använda bra 

skor.  
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Syfte  

Syftet med studie är att belysa om och i så fall hur lärare i idrott och hälsa med inriktning mot 

årskurs 6-9 arbetar skadeförebyggande med funktionella idrottsskador i undervisningen. 

Studiens syfte besvaras enligt följande frågor.  

 

 Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att förebygga funktionella idrottsskador hos 

eleverna?  

 Hur arbetar lärare i idrott och hälsa med att lära ut skadeförebyggande arbete gällande 

funktionella idrottsskador till eleverna? 

Idén med studien är att den ska leda fram till rekommendationer om hur ett 

skadeförebyggande arbete kan tillämpas i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Vår önskan 

är att studien kommer att ge råd i hur lärare i idrott och hälsa kan arbeta skadeförebyggande i 

undervisningen.  
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Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras vilket teoretiskt perspektiv på skadeförebyggande arbete studien 

utgår ifrån. När det gäller att förebygga idrottsskador i skolan kan det förebyggande arbetet 

riktas mot olika områden. Haddon (1980) menar att det skadeförebyggande arbetet kan riktas 

mot den fysiska miljön, mot det sociala sammanhanget och mot den enskilda individen. 

Tidsperspektivet kan vidare ske långsiktigt eller omedelbart med den gemensamma 

målsättningen att förebygga skador. Haddon (1980) utarbetade tio strategier gällande 

skadeförebyggande arbete. Dessa strategier benämns som eliminera risken, separera risken, 

isolera risken, modifiera risken, utrusta för att klara risken, träna och instruera, varna för 

risken, övervaka, rädda om olycka inträffat samt lindra och återställa skadan (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Skadeförebyggande åtgärder, Raustorp 2004 
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Raustorp (2004) samt Laflamme och Menckel (1998) vidareutvecklade ovanstående strategier 

med avsikt att ge förslag på skadeförebyggande arbete. Både Raustorps (2004) och Laflamme 

och Menckels (1998) syfte med illustrationen är att strategierna ska kunna användas i avsikt 

att diskutera olika tillvägagångssätt och metoder för att förebygga skador i skolans miljö. 

Strategierna utvecklades av Raustorp (2004) enligt följande: 

 Eliminera risken handlar om att göra ett stoffurval av aktiviteter som minskar risken 

för skador. 

 Separera risken innebär att läraren skapar inlärningssituationer där färre riskmoment 

ingår. 

 Isolera risken handlar om att ”mana in ett säkerhetstänkande” hos eleverna (Raustorp 

2004, 57). 

 Modifiera risken handlar om att individualisera. 

 Utrusta för att klara risken innebär att läraren utbildar eleverna i motionskunskap som 

innefattar förebyggande egenvård och motionsskador. Strategin handlar även om att 

läraren kontrollerar att materialet är säkerhetsgranskat.  

 Den sjätte strategin nämns enbart som att träna och instruera. 

 Varna för risken innebär att läraren är engagerad och närvarande i undervisningen för 

att minska att skador kan ske utan lärarens uppsikt. 

 Övervaka handlar om att eleverna utvecklar en social kompetens med lärarens hjälp. 

Social kompetens innefattar samarbete, regelefterlevnad och hänsynstagande.  

 Rädda om olycka inträffat innebär att eleverna får kunskaper om akut 

omhändertagande.  

 Lindra och återställa skadan handlar om att eleverna erfar kunskaper i form av 

egenvård.  
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Metod 

I följande del presenteras en beskrivning om studiens upplägg. Studien utgår ifrån en 

kvalitativ ansats och kvalitativa intervjuer. En beskrivning och motivering ges om urval och 

genomförande. Vidare tas forskningsetiska aspekter upp samt trovärdighet och överförbarhet.  

Kvalitativ metod 

Studien utgår från en vetenskaplig forskningsansats kallat hermeneutik. Metoden bygger på 

förståelse och tolkning av individens handlingar. Hermeneutiken värdesätter det föränderliga 

och subjektiva hos varje enskild individ och saknar en absolut sanning. När den absoluta 

sanningen inte finns skapar detta möjligheter för tolkning. Anledningen till att vi använde en 

kvalitativ metod inom hermeneutiken var för att vi ville hitta mening i informanternas 

handlande och yttranden (Bryman, 2001). Mening genererades genom att vi knöt an det 

insamlade kvalitativa materialet till teorin. Målet var således att tyda resultatet och skapa 

förståelse från informanternas subjektiva upplevelser till en kontext (Patton, 1990).  

Kvalitativa intervjuer  

Det hermeneutiska perspektivet används huvudsakligen till att nå det subjektiva hos varje 

informant. I enlighet med detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Studien har i 

enlighet med detta en kvalitativ inriktning vilket bygger på verkligheten utifrån subjektiva 

erfarenheter. Undersökningen fokuserar på individens upplevelser och erfarenheter, d.v.s. 

deras uppfattningar och tolkningar av sin omgivning. När individen studeras i hans/hennes 

naturliga miljö och inte i en förbestämd situation är möjligheten större att informanten 

upplever en trygghet från sin närmiljö (Holme & Solvang, 1997). Det kvalitativa perspektivet 

fokuserar på det som händer och sker och inte utifrån ett förbestämt perspektiv (Svensson, 

1996). En kvalitativ metod ”syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och 

dennes speciella livssituation” (Holme & Solvang, 1997:82). Det bygger på ett samspel 

mellan undersökaren och informanten där samtalet om ett ämne av gemensamt intresse 

diskuteras (Bryman, 2001). Med detta som grund har vi valt att arbeta utifrån ett kvalitativt 

perspektiv och intervjuer med en kvalitativ inriktning som datainsamlingsmetod.  

Studien utgick från semistrukturerade intervjuer som innefattade en uppsättning av färdiga 

frågor som ställdes till informanterna. Frågorna sammanställdes till en intervjuguide och är 

formulerad och anpassade utifrån studiens syfte. Genom de semistrukturerade intervjuerna 

tilläts informanterna med egna ord framföra sina åsikter och erfarenheter kring området.  

16 



Valet att använda semistrukturerade intervjuer grundades på att informanterna kunde komma 

med ny information och oväntade synpunkter vilket gav studien nya perspektiv och bredare 

utvecklingsmöjligheter. Intervjuerna gav oss beskrivningar av specifika situationer och 

handlingar och möjlighet att ställa följdfrågor, förklara och utveckla frågorna. Detta skapade 

en ökad förståelse av informanternas svar vilket gav ett djup i vårt arbete (Bryman, 2001; 

Holme & Solvang, 1997).  

Urval 

Studiens informanter utgjordes av åtta lärare i idrott och hälsa som arbetar med årskurs 6-9 på 

kommunala skolor i södra Sverige. Kraven var att samtliga informanter skulle ha en 

lärarexamen inom ämnet idrott och hälsa och ha varit verksamma som lärare mot 

grundskolans senare år.  

Genomförande 

För att finna informanter till studien kontaktades olika lärare i idrott och hälsa med inriktning 

mot grundskolans senare år via e-postmeddelande och telefon. Innan intervjuerna 

genomfördes skickads ett missivbrev (se bilaga 1) ut via e-post till 12 informanter. Extern 

bortfall förekom då fyra lärare valde att inte delta. Tidpunkten för samtliga intervjuer 

bestämdes några veckor innan de genomfördes. Intervjuerna ägde vidare rum på respektive 

informants arbetsplats. Innan intervjuernas genomförande klargjordes begreppet 

skadeförebyggande arbete och funktionella idrottsskador. Samtliga intervjuer spelades in och 

tog mellan 15-30 minuter. 

För att analysera studiens resultat användes tekniken tematisering. Tematisering innebär att 

materialet grundas på en analys där grundtankar och genomgående ämnen eftersöks. Utifrån 

frågeställningarna tematiserades informanternas svar utifrån deras tankar, känslor och 

värderingar kring skadeförebyggande arbete i skolan (Bryman, 2001). Tematiseringen är 

grundad på studiens syfte och är utformad utifrån frågeställningarna. Därefter gjordes en 

kategorisering utifrån Haddons (1973) strategier som återges i Raustorps (2004) modell (se 

figur 1). 

Forskningsetiska aspekter 

I studien har vi tagit hänsyn till hur en bra undersökning bör genomföras utifrån 

forskningsetiska principer. Enligt Vetenskapsrådet (2010) finns det fyra grundläggande etiska 

krav att ta hänsyn till; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebar att informanterna i förväg fick information om studiens 

utgångspunkt och dess syfte. Vid samtliga intervjuer fick informanterna en kort redogörelse 

om vad vårt arbete innebar och vad deras roll som informant fick för betydelse i studien.  

Informanterna hade vidare genom att signera missivbrevet samtyckt via samtyckeskravet 

rätten att bestämma över sin medverkan och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

(bilaga 1). De hade vidare rätt att avstå från att svara på frågor som de inte ansåg lämpliga.  

Alla uppgifter om informanterna behandlades med största möjliga konfidentialitet, d.v.s. att vi 

som intervjuare inte hade rätt att vidarebefordra information som erhållits under intervjuerna. 

Det innebar att all information från informanterna behölls hemlig för obehöriga. På så sätt 

blev informanterna avidentifierade. Via nyttjandekravet tog vi ställning till att den insamlade 

informationen endast fick användas till studiens ändamål och inte utlånas för kommersiellt 

bruk (Vetenskapsrådet, 2010).  

Trovärdighet och överförbarhet 

Bryman (2001) menar att kvalitativ undersökning i första hand handlar om att göra tolkningar 

där olika former av mätning utesluts. I studien används begreppen trovärdighet och 

överförbarhet. Intervjuerna spelades in vilket bidrog till hög trovärdighet då vi kunde lyssna 

om och repetera vad informanterna sa under intervjun. Intervjuerna genomfördes av behöriga 

lärare som varit verksamma inom ämnet idrott och hälsa mot grundskolans senare år (åk 6-9). 

Med detta som grund bör studiens information kännas trovärdig. Intervjuguiden skrevs med 

ett kritiskt förhållningssätt för att minimera risken för att frågorna skulle bli ledande. Enligt 

Lincoln och Guba är överförbarhet ett begrepp som bedömer hur överförbar studiens resultat 

är till en annan miljö (se Bryman, 2001). Det innebär att vi som undersökare gör det möjligt 

för andra att bedöma om resultatet kan tillämpas i andra situationer och miljöer. Det är vidare 

viktigt att studien är tydlig så att andra kan förstå studien som helhet. Därefter är det upp till 

enskild läsare att avgöra om resultaten kan föras över till andra miljöer. 
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Resultat 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat utifrån frågeställningarna som vidare grundas på 

studiens syfte. Syftet med föreliggande studie var att belysa om och i så fall hur lärare i idrott 

och hälsa med inriktning mot årskurs 6-9 arbetar skadeförebyggande med funktionella 

idrottsskador i undervisningen.  

Att förebygga funktionella idrottsskador 

Genom samtliga intervjuer framkom att alla informanter medvetet arbetar förebyggande med 

funktionella idrottsskador och integrerar det i undervisningen.  

Uppvärmning 

Informanterna nämnde uppvärmning som ett viktigt arbetssätt gällande förebyggandet av 

funktionella idrottsskador. Majoriteten menar att det är viktigt att eleverna lär sig 

uppvärmningens betydelse för kroppen. Uppvärmning mjukar upp leder och muskler vilket 

enligt lärarna är väsentligt för att minimera skaderisken.  

 

”I all vår undervisning så är det så att vi aldrig början från noll och så kopplar på en lek. 

Alltid så joggar vi igång, alltså springer igång och värmer upp och mjukar upp i någon 

omfattning. [...]Försöka få in det att i all fysisk aktivitet, så man inte går noll till hundra utan 

att man värmer upp och mjukar upp innan aktiviteten”.  

 

Det framkom att uppvärmning ibland är allmän och ibland mer specificerad beroende på 

vilken aktivitet som ska genomföras. En allmän uppvärmning kan exempelvis omfattas av 

rörelser som värmer de stora muskelgrupperna såsom benmuskulatur, bålmuskulatur och 

armmuskulatur.  

 

”Hur vi ska värma upp brukar vi prata om. En allmän del av uppvärmningen och så någon 

del som är riktad mot vad det är vi ska göra”.  

 

En specificerad uppvärmning tillämpar informanterna vid aktiviteter där specifika muskler 

ska belastas. Exempelvis värms musklerna i fötterna upp vid redskapsgymnastiska övningar 

såsom att hjula.  
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”När vi har redskapsgymnastik brukar vi ha långmatta. Så får de stå i två led och göra olika 

typer av uppvärmningsövningar där dem får gå med fötterna inåt såhär eller utåt. Man 

kanske hoppar jämfota[...] Det finns mängder med grejer man kan göra så de blir riktigt 

varma”. 

 

Det betonas att en uppvärmning ska tillämpas vid varje lektionstillfälle, dock genomförs 

uppvärmningen inte i den utsträckning som önskas. Det föreligger en tidsbrist och 

uppvärmningen får lämna plats åt huvudaktiviteten. Uppvärmningen kan enligt informanterna 

få en minskad kvalité vilket leder till att eleverna inte tar eget ansvar över att bli uppvärmda. 

 

”Sen kan man inte garantera att alla gör så de blir varma. Det finns ju de som fuskar sig 

igenom en hel idrottslektion” 

 

Stretching 

Vidare nämndes stretching som ett skadeförebyggande arbetssätt där syftet enligt 

informanterna är att töja muskulaturen och minska träningsvärk. Informanterna menar att 

stretching främst tillämpas när specifika muskelgrupper ansträngts. De involverar dock inte 

stretching i den utsträckning som önskas då de är tveksamma till stretchingens verkan. Detta 

beror på tidsbrist och därmed gör informanterna ett medvetet val att lägga mer fokus på 

uppvärmningen och huvudaktiviteten.  

 

”Stretch är kanske en del som jag känner att jag inte kör så ofta. Däremot så kör jag det 

någon gång och pratar om att det är bra [...] Jag kanske värderar att prata om aktiviteterna 

och kunskapskoppla det vi gör istället för att stretcha. Det är ett medvetet val det är inte så att 

jag glömt av det”.  

 

Ergonomi 

Ett annat arbetssätt som lyftes fram av samtliga informanter var ergonomi. Informanterna 

betonar vikten av att eleverna utför ergonomiska övningar med rätt teknik för att risken för 

funktionella idrottsskador ska minimeras.  
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Det framkom att informanterna har schemalagd ergonomiundervisning. Där får eleverna både 

enskilt och i grupp utföra olika övningar gällande lyft- och bärteknik och arbetsställningar. 

Exempel på övningar som eleverna genomför är snöskottning och bänklyftning. Snöskottning 

innebär att eleven får skyffla ärtpåsar till en förbestämd plats. Bänklyftning innefattar att 

eleven får lyfta bänkar från plats A till B. Syftet med övningarna är enligt informanterna att 

eleverna ska lära känna skillnad på att lyfta och bära på fel respektive rätt sätt. Detta styrker 

informanterna genom kursplanen för idrott och hälsa där belastning och arbetsställningar ska 

tillämpas vid exempelvis fysisk aktivitet. I samband med ergonomiska rörelser menar 

informanterna att styrketräning är en skadeförebyggande aktivitet. Genom styrkeövningar 

stärks elevernas handleder, fotleder, mage och rygg vilket leder till minskad risk för skador. 

 

”Så du nämnde det där med att lyfta rätt och så. Till exempel när man gör aktiviteter, när man 

gör styrkeaktiviteter där man sitter och stretchar och så. Sträcka på kroppen och göra saker 

rätt så man inte skadar kroppen och gör övningar på fel sätt så det blir förslitningar och 

skador”.  

 

Direkt feedback  

Informanterna arbetar förebyggande med idrottsskador genom att på plats observera och 

därefter tillrättavisa om en elev utför en rörelse eller aktivitet tekniskt felaktigt. Den direkta 

feedbacken sker både spontant och planerat beroende på situationen.  

 

”Jag har liksom inte någon sådan här nedskriven planerad strategi för att nu idag så ska jag 

göra det här så ska jag tänka på att jag ska påpeka det här och det här [...] De blir nog lite 

spontant liksom om man ser att någon sitter och gör en övning och har ryggen på helt fel sätt 

så säger jag till och påpekar det till exempel”.  

 

Muntliga instruktioner 

Informanterna använder direkt feedback genom muntliga instruktioner där eleverna 

uppmärksammas om var skaderisken är som störst i en aktivitet. Detta för att minimera risken 

för skador. De muntliga instruktionerna sker till viss del spontant och tillämpas i situationer 

som inte kan förutses. Till största del sker dock de muntliga instruktionerna systematiskt 

genom exempelvis regelgenomgångar.  
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Fair play 

Informanterna betonar vikten av att ha en noggrann planering kring regler och fair play i syfte 

att eleverna ska verka skadeförebyggande gentemot varandra. Fair play syftar enligt 

informanterna även till att skapa en god stämning och undvika att aktiviteter ”spårar ur”. Det 

framkom att en del elever inte har någon rumsuppfattning och är därmed inte uppmärksamma 

på vart deras kamrater befinner sig i idrottshallen. Det kan vidare enligt informanterna 

omedvetet leda till kollisioner där eleverna riskerar att skada sig. Vidare menar informanterna 

att det även finns elever som medvetet inte följer regler och instruktioner och därmed försätter 

de andra eleverna för en ökad skaderisk. 

 

 ”De har ett sätt som de inte tänker på och skadeförebyggande själva gentemot andra. På ett 

buffligt sätt så de kör sitt race och skiter i konsekvenserna för de andra”. 

 

Organisation 

Informanterna betonar vikten av att ha en god organisation för att minska risken för skador. 

Informanterna menar att aktiviteten står i fokus men att det finns skillnader beroende på om 

undervisningen sker inomhus eller utomhus. Det framkom att det krävs en mer noggrann 

planering och större försiktighet vid utomhusaktiviteter än vid inomhusaktiviteter. En 

upplysning om riskerna av skador som kan uppstå utomhus är enligt informanterna väsentligt 

att poängtera för eleverna. Informanterna menar att undervisningen i idrott och hälsa inomhus 

bedrivs inom ett redan avgränsat område vilket underlättar organisationen kring en aktivitet. 

Vid utomhusaktiviteter menar informanterna att de avgränsade områdena inte är lika tydliga 

vilket ställer högre krav på organisationen.  

 

”Det handlar ju om områden, om att försöka hålla sig inom någon form av avgränsade 

områden så att de liksom inte kan sticka iväg och hamna någonstans där de kan göra sig illa. 

Om man tänker ute i skogen så kan det hända i fall av en orientering”.  

 

En aspekt som framkom var vädrets påverkan på aktiviteter utomhus. Inomhus är miljön 

konstant och inte föränderlig som utomhus. Utomhus vid kallt väder menar informanterna att 

det krävs en längre uppvärmning för att eleverna ska bli varma.  
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Det sas att eleverna har ett eget ansvar för sin egen kropps uppvärmning för att förhindra 

skador. Vid varmare väder betonar informanterna vikten att eleverna har tillgång till skugga.  

 

”Man kan vara ute i 25-26 grader varmt, sen kan man vara ute och det är 5. Så det är klart 

att det påverkar. På morgonen kan det vara dagg i gräset och sådant där det måste man alltid 

upplysa om”. 

 

Förbereda 

Det framkom att eleverna bör få en genomgång kring hur olika underlag och aktiviteter 

påverkar kroppen och vilka signaler kroppen kan ge. Ett exempel är att eleverna får förbereda 

sig genom att öva på att löpa på olika underlag såsom gräs, grus och asfalt. De får även öva 

att springa i olika terränger. Detta för att ge eleverna ett lärande kring hur olika kroppsdelar 

belastas och påverkas av yttre faktorer. Byte av underlag kan enligt informanterna ge 

eventuella ändringar i belastningsmönstret vilket kan leda till skador.  

 

”Det är klart, är vi då ute i skogen och gör saker och ting. Det kan ju vara friluftsliv och 

lekar eller sånt där, så kan det vara ojämn terräng och buskar och snår och sånt.  Men då 

försöker vi ju alltid att informera och att de får öva lite grann på att springa och röra sig i 

skogen så att de inte ska trampa snett och så vidare. Där skiljer det sig väldigt, väldigt mycket 

från till exempel att vara inomhus eller vara på gräsplan”.  

 

Livslångt lärande av skadeförebyggande arbete gällande funktionella 

idrottsskador  

Informanterna betonar vikten av att eleverna lär sig hur arbetet kring förebyggande av 

funktionella idrottsskador kan ske. Utifrån kursplanen ska eleverna visa på kunskaper kring 

förebyggande av skador (Skolverket, 2011). Detta för att eleverna ska kunna använda 

kunskaperna för ett livslångt lärande.  

Metodik  

Enligt informanterna bör eleverna få kunskaper om hur olika rörelsemoment ska utföras för 

att minimera belastningen på den egna kroppen.  
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Genom att integrera ergonomi i undervisningen utvecklar eleverna olika kroppsmönster och 

skapar en rörelsebank som kan ppliceras och anpassas i hemmamiljön och i framtida yrke. 

Genom inlärda mönster byggs en rörelseerfarenhet upp. Enligt informanterna är målet med 

ergonomiundervisningen att eleverna ska få kunskaper om och kunna använda sig av 

rörelserna i framtiden.  

 

”Nästan allting vi pratar om har ju en koppling till säkerhet. Atletisk hållning och 

bålstabilitet och allting så att man ska göra rätt och inte skada sig […]hur man ska lyfta 

något tungt, det är för att de inte ska skada sig […]man skulle plantera nått frö där inne så 

plockar de fram det någon gång. Hur skulle jag göra nu för att göra rätt?”. 

 

Informanterna menar att det ska finnas en metodik kring utförande av olika aktiviteter för att 

minska skador. En stor riskfaktor enligt informanterna är en drastisk förändring av 

träningsbelastningen. Det är viktigt att det sker en progression för varje undervisningstillfälle 

under en termin. Det innebär att lektionerna byggs upp steg för steg och att intensiteten 

stegras på ett sätt som gör att eleverna inte går från ”noll till hundra”. Informanterna nämner 

trampett som exempel. I trampett lägger informanterna vikt på att stegra rörelsetekniken och 

intensiteten. När de grundläggande tekniska rörelserna finns hos eleverna sker en progression 

i rörelserna från ansats till hopp och volter.  

 

”Det är inte så lätt att man säger att eleverna bara; nu får ni springa fram och göra volter 

[…] På något sätt måste man ha nått en färdighetsnivå det vill säga att man kan hoppa på ett 

kontrollerat sätt i trampetten och kunna landa i nedslagsbädden också på ett kontrollerat sätt. 

Att man har visat det. Sen kan man gå vidare då för mer avancerade hopp […] Det handlar ju 

om att ha en metodik”.  
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Modell - En konkretisering av Haddons strategier för ämnet idrott och 

hälsa 

Det framkom i resultatet att informanterna önskade en mer konkret beskrivning om hur de kan 

arbeta skadeförebyggande. Idén med en ny utformad modell är att den på ett konkret sätt kan 

visa på hur ett skadeförebyggande arbete kan tillämpas i undervisningen i idrott och hälsa. 

Utifrån Haddons (1980) strategier om skadeförebyggande arbete och informanternas 

erfarenheter utformades en ny modell för att vidareutveckla de skadeförebyggande 

strategierna (se figur 2) . 
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Nedan ges en beskrivning och exempel på hur lärare i idrott och hälsa kan använda modellen i 

undervisningen i form av olika arbetssätt. Dock är det upp till varje enskild lärare att själv 

anpassa arbetssätten till aktiviteten i den praktiska undervisningen. Sju skadeförebyggande 

strategier med tillhörande arbetssätt beskrivs enligt följande:  

 Strategin träna och instruera kan tillämpas genom uppvärmning, stretching och 

ergonomi. Dessa arbetssätt kan vara av allmän eller specifik karaktär.  

 Strategin övervaka kan tillämpas genom att eleverna får direkt feedback då exempelvis 

en styrkeövning utförs på ett felaktigt sätt som ökar skaderisken.  

 Strategin varna för risken kan tillämpas genom att eleverna får muntliga instruktioner 

om var skaderisken kan föreligga i exempelvis olika bollsporter.    

 Strategin separera risken kan tillämpas genom fair play. Fair play används exempelvis 

för att tala om regler då eleverna ska verka skadeförebyggande gentemot varandra.  

 Strategin isolera risken kan tillämpas genom att organisera undervisningen. Krav på 

organisationen krävs då exempelvis en aktivitet sker utomhus utan tydliga avgränsade 

områden såsom orientering.  

 Strategin utrusta för att klara risken kan tillämpas genom att eleverna förbereds kring 

exempelvis hur olika underlag påverkar kroppen.  

 Strategin modifiera risken kan tillämpas genom metodik där exempelvis 

rörelsetekniken stegras i en aktivitet.  

Av Haddons (1980) tio strategier för skadeförebyggande arbete återfinns endast sju i 

modellen. Strategierna eliminera risken, rädda om olycka inträffat samt lindra och återställa 

skadan återfinns inte då det inte framkom något resultat kopplat till dessa strategier.  
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Metoddiskussion  

I studien behövdes ingen hänsyn tas till betydelsen av kön eller ålder. Dock anser vi att åldern 

på informanten i kombination med hans eller hennes yrkeserfarenhet kan ha inverkan på hur 

det skadeförebyggande arbetet tillämpas i undervisningen. Vid intervjuernas genomförande 

kan informanternas svar ha påverkats av dagsform och sinnesstämning. Denna faktor är enligt 

vår mening inte möjlig att påverka och behöver inte vara en negativ aspekt. Vi som 

undersökare bör dock ha en medvetenhet om att informantens välmående och 

sinnestämningen kan påverka vilken respons vi som undersökare får.  Genom studiens 

kvalitativa intervjuer anser vi att vi får ett djup i informanternas svar som gett oss specifika 

exempel på hur lärare kan arbeta skadeförebyggande för att förebygga funktionella 

idrottsskador. Detta har varit ett redskap för vår modellutformning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att belysa om och i så fall hur lärare i idrott och hälsa med 

inriktning mot årskurs 6-9 arbetar skadeförebyggande med funktionella idrottsskador i 

undervisningen. Utifrån detta formulerades två frågeställningar.  

Att förebygga funktionella idrottsskador 

En frågeställning handlade om hur lärare i idrott och hälsa arbetar för att förebygga 

funktionella idrottsskador hos eleverna. Enligt resultatet framkom att samtliga informanter 

arbetar skadeförebyggande. Inom den skadeförebyggande strategin träna och instruera 

betonade informanterna att uppvärmning är ett viktigt arbetssätt. Detta överensstämmer med 

tidigare forskning av Hammarström (1995) och återfinns i Skolöverstyrelsens (1989) 

servicematerial gällande skadeförebyggande arbete. Även Raustorp (2004) samt Bahr och 

Maehlum (2004) hävdar att uppvärmning är ett viktigt inslag i undervisningen för att öka 

kroppstemperaturen och öka koncentrationen hos eleverna.  

Stretching var ett annat skadeförebyggande arbetssätt som betonades i intervjuerna. Stretching 

ses av informanterna som ett arbetssätt vilket främst används när specifika muskelgrupper 

ansträngts. Informanterna nämner positiva aspekten i form av att stretching töjer 

muskulaturen och kan minska risken för skador sker, vilket överensstämmer med Hallöf och 

Qvist (2008). Utifrån resultatet framgick ett tydligt samband mellan strama och förkortade 

muskler och en hög benägenhet för skador.  
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Om musklerna är stela och orörliga är risken stor att eleverna drabbas av bristningar och 

obalans i muskulaturen. Genom stretching släpper spänningar och risken för att drabbas av 

skador minskar (Bahr & Maehlum, 2004). Det hävdas även att muskler blir mer avspända om 

de stretchas ut på längre sikt (Shrier & Gossal, 2000).  

Informanterna belyser vidare att ergonomi är ett viktigt inslag i undervisningen. Genom att 

utföra ergonomiska övningar med rätt teknik minskar risken för att skador sker, vilket även 

stöds av Raustorp (2004). Utifrån studiens resultat framkom att det är viktigt att ha regler i 

undervisningen. Reglerna är till för att skapa en bra stämning i gruppen och undvika att 

aktiviteter ”spårar ur” vilket minimerar skaderisken. Därmed betonas samarbete och 

hänsynstagande som två viktiga kvalitéer (Raustorp, 2004) vilka vi tolkar som två viktiga 

aspekter inom begreppet fair play. Fair play uppfattar vi som ett skadeförebyggande arbetssätt 

som återfinns i modellen under separera risken.  

Resultatet visade att informanterna anser att en större skaderisk föreligger utomhus. I 

samband med utomhusaktiviteter framkom att det de själva ställer högre krav på sin 

organisation utomhus i jämförelse med inomhus. Informanterna menar att den undervisning 

som bedrivs inomhus begränsas av en exempelvis idrottshall medan aktiviteter som utförs 

utomhus har ett obegränsat utrymme. Dock visar en studie av Laflamme och Menckel (1998) 

att 72 % av de skador som uppkom i samband med idrott inträffade inomhus. Vi hävdar att 

detta kan leda till att lärare i idrott och hälsa väljer att genomföra aktiviteterna inomhus och 

att skadestatistiken därmed är missvisande.  

Gällande den skadeförebyggande åtgärden, utrusta för att klara risken, visar resultatet att det 

handlar om faktorer i miljön som inte kan påverkas, det vill säga klimat och underlag. 

Raustorp (2004) menar däremot att, utrusta för att klara risken, handlar om faktorer som kan 

påverkas i form av olika material som exempel ”en bänk som glider undan då den saknar ett 

halkskydd” (Raustorp, 2004:58). Innebörden att utrusta för att klara risken skiljer sig därmed 

från vårt resultat då vi medvetet valt att bortse från material. Vi anser att material har en 

inverkan på det skadeförebyggande arbetet men att materialkunskaperna redan finns hos 

lärarna då detta tydligt framkom i intervjuerna och inte var i fokus i studien. 

Säkerhetsaspekten innefattar kontroll av idrottshallar och dess material (Svenska SIKO, 2011) 

men vi har valt att inte behandla det i någon större utsträckning.  
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Livslångt lärande av skadeförebyggande arbete gällande funktionella idrottsskador 

Den andra frågeställningen handlade om hur lärare i idrott och hälsa lär ut skadeförebyggande 

arbete gällande funktionella idrottsskador till eleverna. Utifrån kursplanen ska eleverna visa 

på kunskaper kring förebyggande av skador. Informanterna menar att det är deras skyldighet 

att väva in det i undervisningen men att tillvägagångssättet inte alltid var självklart.   

Enligt resultatet framkom att det är viktigt att tänka på vilken erfarenhet eleverna har av att 

röra på sig. Informanterna poängterade att det är viktigt att inte gå från ”noll till hundra” från 

en lektions början till slut. Det handlar även om att tänka på att inte planera en undervisning 

där kroppen belastas för hårt. Worringer (1995) menar att skador ökar innan och efter en 

ledighetsperiod och att även detta bör tas hänsyn till i undervisningen (se Laflamme & 

Menckel, 1997). Utifrån detta menar informanterna menar att träningsbelastningen bör stegras 

från aktivitet till lektion och termin för att grunda en mer skadefri miljö i idrott och hälsa. 

Även vi anser att viktigt att ta hänsyn till att stegra undervisningen och intensiteten för att 

undvika skador hos eleverna. Genom att det sker en progression i undervisningen använder 

informanterna en metodik som ingår i den skadeförebyggande åtgärden att modifiera risken.  

Konkretisering av Haddons modell 

I Haddons (1980) modell ingår tio strategier för skadeförebyggande arbete. Informanternas 

svar kan inte anpassas till samtliga strategier vilket innebär att vi gjort ett medvetet val att inte 

behandla alla strategier. Rädda om olycka inträffat samt lindra och återställa skadan är inte 

förebyggande arbete av skador, utan i vår mening åtgärder som tillämpas efter en skada har 

inträffat. Eliminera risken ingår inte som en skadeförebyggande åtgärd i studien. Vi tolkar att 

det handlar om att risken helt utesluts och att en skada därmed inte kan uppkomma. Även 

Arbetsmiljölagen (SFS 2003:365) menar att risken helt ska elimineras då det betonas att 

elever inte ska utsättas för fysiska belastningar som kan bidra till skador. Men i 

undervisningen i idrott och hälsa förekommer ständigt moment som innebär fysisk belastning. 

Kan man därmed, enligt Arbetsmiljölagen, inte bedriva undervisning i idrott och hälsa? Kan 

lärare få till en helt skadefri undervisning? Vi anser att detta är en utopi. Alla riskmoment kan 

aldrig helt undvikas men genom en god organisation och en noggrann planering och 

genomförande av undervisningen kan risken för skador minskas.  

Informanterna uttryckte att en modell om hur skadeförebyggande arbete kan se ut hade hjälpt 

dem att förbereda och planera undervisningen. Undervisningen blir mer betydelsefull och 

lärorik för eleverna om ett tydligt syfte om skadeförebyggande arbete kan förmedlas.  
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Vår förhoppning är att vår modell kan fungera som inspiration och rekommendation kring hur 

ett skadeförebyggande arbete kan tillämpas i idrott och hälsa.    
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Framtida forskning  

Under studiens gång har frågor och tankar om skadeförebyggande arbete för vidare forskning 

väckts. Genom forskning vore det enligt vår mening intressant att skapa en kurs för 

verksamma och blivande lärare. Denna utbildning bör syfta till att ge kunskaper om hur ett 

skadeförebyggande arbete kan tillämpas i undervisningen. 

Det vore intressant att undersöka om resultatet hade skilts sig beroende på om studien riktats 

mot grundskolan tidigare år och gymnasiet. Det vore även intressant att studera om kön och 

ålder har någon inverkan på resultatet. Har lärares arbetslivserfarenhet någon inverkan på hur 

det skadeförebyggande arbetet tillämpas i undervisningen? 

Det skulle vidare vara av intresse att undersöka om de skadeförebyggande arbetssätten skulle 

kunna tillämpas inom föreningsidrotten. Skulle föreningsidrotten kunna dra nytta av våra 

resultat och tillämpa vår modell? 
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Bilaga 1  

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vårt 

examensarbete.  Syftet med vårt arbete är att undersöka om och hur lärare i 

idrott och hälsa åk 6-9 arbetar skadeförebyggande i samband med elevers 

fysiska hälsa i undervisning i idrott och hälsa.  

Vi vore tacksamma om Ni ville delta i undersökningen och medverka i en 

intervju. Intervjun beräknas ta mellan 30 och 40 minuter och kommer att spelas 

in.  

Er medverkan är frivillig och era svar kommer att presenteras anonymt. Ni kan 

när som helst avbryta ert deltagande.  

Med vänliga hälsningar  

Marléne Jönsson & Anna Nyman 

 

Jag har fått information om studien och samtycker till deltagande 

 

Datum och namn…………………………………. 

 

Vid frågor vänligen kontakta 

Marléne Jönsson   Anna Nyman 

E-post: ********@utb.halmsatd.se E-post: ********@student.lnu.se 

Tel: 070-*******  Tel: 070-******** 

mailto:marlene.jonsson@halmstad.utb.se
mailto:an22gu@student.lnu.se


 

Bilaga 2  

Intervjuguide 

Allmän karaktär 

- Kan du berätta om dig själv som lärare i idrott och hälsa 

- Vilket år började du arbeta som lärare i idrott och hälsa? 

- Vilken utbildning har du? 

- Vad har du tagit examen mot? 

 

Inledande fråga 

 

- Har du någon uppfattning om det sker något medvetet arbete kring skadeförebyggande 

arbete i samband med elever fysiska hälsa på skolan? 

 

Hur och om arbetar lärare i idrott och hälsa skadeförebyggande med avsikt att främja 

elevers fysiska hälsa?  

- Arbetar du skadeförebyggande med elevernas fysiska hälsa i undervisningen i idrott 

och hälsa?  

- Om ja, på vilket sätt?  

- Varför arbetar du på det sättet?  

- Väver du medvetet in skadeförebyggande arbete i samband med undervisningen i 

idrott och hälsa 

- (Om nej, vad är anledningen till att du inte gör det?)  

(Om läraren inte själv kommer på några anledningar tipsas om kunskap, brist på 

resurser och kursplan) 

 

Hur och om arbetar lärare i idrott och hälsa skadeförebyggande mot den enskilda eleven 

i den praktiska undervisningen?  

Om ja! 

- Arbetar du mot den enskilda eleven eller mot gruppen i helhet? 

(Beroende på vad läraren svarar riktar nedstående fråga till individen eller gruppen.) 

- Hur arbetar du omedelbart skadeförebyggande i undervisningen? 



 

- Arbetar du medvetet med långsiktigt skadeförebyggande arbete för att främja elevers 

fysiska hälsa? 

 

Arbetar lärare skadeförebyggande på olika sätt beroende på om det är inomhus eller 

utomhusaktiviteter?  

- Arbetar du skadeförebyggande på olika sätt beroende på om aktiviteten sker inomhus 

eller utomhus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


