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Sammanfattning 

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att studera idrottslärares syn på skador och skadeförebyggnad i 

ämnet idrott och hälsa och hur de uppger att de undervisar det inom detta område.  

Studien skall besvara följande frågeställningar:  

Hur planerar och genomför idrottsläraren en skadeförebyggande undervisning av funktionella 

idrottsskador? Hur förmedlar idrottsläraren sin kunskap och medvetenhet om förebyggandet 

av skador till sina elever? Vilka är de allvarligaste och vanligaste förekommande skadorna 

under en idrottslektion? Vilken kunskap och fortbildning anser idrottslärare att de behöver 

avseende skador och skadeförebyggnad? 
 
Metod 

Som forskningsmetod har intervjuer med fem idrottslärare som arbetar eller har arbetat med 

årskurs 7-9 genomförts. Studien utgick från semistrukturerade intervjufrågor. Det urval av 

lärare som vi använde oss av till intervjuerna utgick från ett strategiskt bekvämlighetsurval. 

Kategorisering av empiri skedde utifrån Haddons (1980) strategier. 

 
Resultat 

Enligt resultatet arbetar alla informanter skadeförebyggande. Informanterna upplever det som 

betydelsefullt att göra en noggrann planering för att undvika skador i idrottsundervisningen. 

Dessutom ska det skadeförebyggande arbetet förmedlas till eleverna under 

idrottsundervisningen. Det skadeförebyggande arbetet förmedlas genom att framhäva 

uppvärmningen, ergonomin och styrketräningen i undervisningen. Tydliga instruktioner och 

genomgång av regler samt reflektioner som skall resultera till att eleverna uppfattar syftet 

med den skadeförebyggande undervisningen, har även en avgörande roll i det 

skadeförebyggande arbetet. 

 
Slutsats 

Idrottslärarna var relativt insatta i det skadeförebyggande ämnet och resonerade i stora drag 

lika. Vissa lärare prioriterade det skadeförebyggande arbetet i en högre grad än andra och 

tillämpade det mer i undervisningen. Alla informanter anser att det skadeförebyggande arbetet 

bör inkluderas i idrottsundervisningen. Detta bidrar till livslång kunskap hos eleverna i 

vardagliga situationer och i andra fysiska fritidsaktiviteter.  
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1 Inledning 
 

Enligt tidigare forskning löper barn och ungdomar större risk för att skada sig under fysisk 

aktivitet på grund av deras inte helt fullt utvecklade koordination, längre reaktionstid och 

mindre mognad i riskbedömning. (Sundblad & Saartok & Engström & Renström 2004, s. 

313) Elevens skademönster förändras under puberteten, då kroppen utvecklas för olika och 

nya risker. Elevernas (12 till 16 år) ökade kroppsmassa och kraft påverkar skademönstret, 

speciellt vid kollisioner då eleverna infinner sig i olika mognadsgrad. I början i tonåren 

förlorar eleverna uthållighet, koordination, smidighet och styrka vilket resulterar till ökad risk 

för funktionella skador. Dessutom framhävs det att skelettet är skört för skador hos växande 

elever och ungdomar. (Sundblad & Saartok & Renström 2001, s. 32) Forskning visar även på 

att det inte bara är smärtsamt och lidande för barn som skadar sig utan även en kostnad direkt 

och indirekt för samhället. Det kan också påverka barnens attityd och inställning till fysisk 

aktivitet om de skadar sig i undervisningen i idrott och hälsa. (Sundblad & Saartok & 

Engström & Renström 2004, s. 313) 

 De flesta forskare är eniga om att fysisk aktivitet är bra för barn om det anpassas och 

genomförs på deras villkor. Det är gynnsamt både fysiologiskt, medicinskt och psykologiskt, 

eftersom det ökar barnens fysiska kapacitet, balans, koordination och motorik. Dessutom 

anses det senare vara en livslång investering för barnen. (ibid. s. 313)   

 Laflamme och Menkel (1998, s. 25) lyfter fram att idrottslärarens skadeförebyggande 

arbete bör inkludera eleverna. Författarna menar att eleverna bör omges av en trygg och säker 

arbetsmiljö, där de inte riskerar att bli skadade. Barnsäkerhetsdelegationen (2003, s. 230-240) 

poängterar att främjandet av kunskap om skadeförebyggande arbete är nödvändigt hos 

idrottsläraren för att öka riskmedvetenheten kring skador och olyckor.  

 Vår uppfattning utifrån våra tidigare erfarenheter, är att det skadeförebyggande arbetet 

inte framhävs under idrottsundervisningen och att många elever inte är medvetna om de 

skador och risker som kan uppstå under en idrottslektion. Vi anser att det är betydelsefullt att 

forska om detta område eftersom vi själva kommer att arbeta inom ämnet idrott och hälsa. Det 

är även viktigt att som blivande idrottslärare inneha kunskap om vilka risker som finns i 

ämnet idrott och hälsa och att vara medveten om hur idrottsläraren skall gå tillväga i ett 

skadeförebyggande arbete. Om inte ett skadeförebyggande arbete finns i idrottslärarens 

planering och inte heller synliggörs i undervisningen för eleverna, kan detta leda till negativa 
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konsekvenser av olyckor och skador. Vi upplever det intressant att undersöka om hur ett 

skadeförebyggande arbete kan främjas i idrottsundervisningen och vilka metoder som 

idrottslärarna tillämpar för att undvika skador och olyckor. Detta har vi undersökt genom att 

intervjua fem idrottslärare. 

 Idrottslärarnas uppgift är att arbeta med elevers fysiska hälsa och därför upplever vi 

det skadeförebyggande arbetet som en central del i idrottslärarens yrke. Idrottslärarna hör till 

den yrkeskategori som ser och uppmärksammar barns och ungdomars fysiska aktivitet och 

ansvarar för den hälsofrämjande undervisningen och verksamheten. Till idrottslärarens 

uppdrag hör att bilda unga till att bli fysiskt aktiva så de utvecklar en hälso- och 

miljömedvetenhet, samt att ge dem all den kunskap som krävs för ett aktivt och ett tryggt liv. 

(Skolverket 2011) 

 

1.2 Begreppsdefinition 

I vårt forskningsarbete återkommer bland annat begreppen skadeförebyggande arbete, 

funktionella idrottsskador och ergonomi. Nedan tydliggörs och beskrivs de begrepp som är 

centrala för vår studie.  

 

Skadeförebyggande arbete 

Skadeförebyggande arbete definieras som ett arbete som utförs för att förhindra uppkomsten 

av skador. Det skadeförebyggande arbetet innefattar metoder som tillämpas för att minska 

risken för skador. (Bahr & Maehlum 2004, s. 24).  

 

Funktionella idrottsskador 

Funktionella idrottsskador är skador som sker i samband med fysisk aktivitet. Exempel på 

skador som kan ske under fysisk aktivitet är sträckningar, stukningar och vrickningar. 

(Jönsson & Nyman 2012, s. 8) 

 

Ergonomi 

Ergonomi är ett kunskapskrav från styrdokumenten som bör inkluderas i 

idrottsundervisningen. Ergonomi innebär att anpassa rörelser för att förebygga risker för 

ohälsa och skador. Det handlar i hög grad om hur arbetet planeras och organiseras. När en 

undervisning planeras bör god ergonomi genomsyra utformningen och inredningen av 
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idrottssalen. För att kunna prestera rörelserna med en bra kvalitet måste det finnas tillräcklig 

variation i rörelse och belastning samt möjlighet till återhämtning. (Arbetsmiljöverket 2015) 

 

1.3 Forskningsgenomgång 

Inom detta område har det gjorts en begränsad mängd forskning. Vi har hittat underlag från 

bland annat tidigare utförda studentuppsatser. Forskningsgenomgången behandlar tidigare 

forskning om idrottslärarens skadeförebyggande arbete inom ämnet idrott och hälsa. Denna 

del inleds med en beskrivning på vanligt förekommande skador hos elever i 

idrottsundervisningen. Därefter följer en redogörelse för idrottslärarens arbetssätt och 

användning av material i det skadeförebyggande arbetet samt vad kursplanen och läroplanen 

framhäver om vad eleverna i årskurs 7-9 skall lära sig i den skadeförebyggande 

undervisningen.  

 

1.3.1 Vanligt förekommande skador i idrottsundervisningen 

En undersökning om vilka skademönster som framträder i samband med 

idrottsundervisningen påvisar att skador som skett i anknytning till bollspelslektioner utgör 45 

procent av alla skador. 46 procent av alla skador inträffar under övrig sport och 9 procent av 

skadorna sker i redskapsgymnastik. 70 procent av alla skador har skett då idrottslärare har 

varit närvarande. Yttre inverkande faktorer har varit underlag (32 procent) eller sportredskap 

(23 procent). (Laflamme & Menckel 1998, s. 25; Sundblad & Saartok & Renström 2001, s. 

35) 

 I en studie från Folkhälsoinstitutet påpekas det att 16,3 procent av skadorna som 

inträffar i skolan drabbar elever i årskurs 7-9, varav en fjärdedel av dessa skador äger rum i 

idrottslokalerna på skolområdet. (Aldenberg 1997-1998, s. 4) 

 En annan undersökning visar att var 10:e elev svarade att de ofta eller hela tiden 

upplevde värk i kroppen från den terminen undersökningen genomfördes. 16 procent av 

eleverna som deltog i undersökningen uppgav att de skadat sig under skoltid eller på fritiden 

under den senaste terminen. (Sundblad 2001, s. 35)  

 En tidigare undersökning visar även på att elever i årkurs 9 är mer skadedrabbat än 

årkurs 3 och 6 med drygt 20 procent av pojkarna, respektive lite mindre än 40 procent av 

flickorna som svarat att de skadat sig under idrottslektionen den senaste terminen i årskurs 9. 

Både årskurserna 3 och 6 visade ett svarsresultat från pojkarna med mindre än 20 procent, 
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respektive flickorna svarade lite drygt 20 procent att de skadat sig under idrottslektionen för 

samma fråga. (Sundblad & Saartok & Renström 2001, s. 36-37)  

Laflammes och Menckels (1998 s. 36) studie påvisar att idrottsskador oftast inträffar 

inomhus och i närvaro av idrottsläraren. Dessa 377 analyserade idrottsskador har skett i 

samband med bollspel, övrig sport eller redskapsgymnastik. Idrottsskadorna uppstod som en 

följd av kollision, slag eller stöt. Det beskrivs även att de vanligaste framträdande 

skademönstren är stukning eller vrickning, fraktur på ben, fot eller fingrar, huvud eller hand 

och armskador av kollision, slag och stöt med en annan elev. Mindre förekommande 

idrottsskador är huvud eller kroppsskador av fall på underlag samt ben och fot skador av 

redskap. Forskarna konstaterar även att det finns en stark koppling mellan 

idrottsskademönster och typ av skola. Låg- och mellanstadieskolorna är överlägsna när det 

gäller huvud- eller kroppsskador av fall på underlag och huvud- eller arm- och handskador av 

kollision, slag eller stöt med annan elev.  

 

1.3.2 Idrottslärarens arbetssätt och användning av material i det 
skadeförebyggande arbetet 

 

Forskningsresultat påvisar att det skadeförebyggande arbetet genomförs genom att 

idrottslärare tydligt framhäver regler och vilken utrustning som gäller under lektionen. Detta 

förmedlas genom muntliga instruktioner och direkt feedback. Resultaten berättar att 

idrottslärarna är noggranna med valet av material och hur idrottssalen är uppbyggd. Det lyfts 

även fram att det är viktigt att lärarna är på alerten och hela tiden är engagerade i arbetet. Tid 

och elevantal är påverkandefaktorer i lärarnas skadeförebyggande arbete. (Öster 2012, s. 28-

29)  

 Informanter upplever att nivån på skador beror på om idrottsundervisningen sker 

inomhus eller utomhus. Enligt informanterna krävs det en noggrannare och tydligare 

planering samt en större försiktighet vid utomhusaktiviteter jämfört med planeringen för 

lektioner inomhus. Detta motiveras genom att idrottsundervisningen inomhus bedrivs inom ett 

avgränsat område, vilket underlättar organisationen i en aktivitet. En utomhusaktivitet kan 

inte lika tydligt avgränsas och upplevs därför mer utmanande. (Jönsson & Nyman 2012, s. 22-

23)  
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Vidare konstateras att det skadeförebyggande arbetet relateras till genomgång av olika 

underlag och aktiviteter samt hur detta påverkar kroppen. En mångsidig idrottsundervisning 

handlar om att eleverna får möjlighet att röra sig i olika terränger och underlag. Detta för att 

ge eleverna information kring hur olika kroppsdelar belastas och påverkas av yttre faktorer.  

I samma studie där lärare intervjuats svarar de att de medvetet arbetar förebyggande med 

funktionella idrottsskador. Lärarna beskriver även vikten av att lära eleverna tänka 

förebyggande för att förhindra funktionella idrottsskador och som därmed leder till ett 

livslångt lärande. (ibid. s. 22-23)   

Skolöverstyrelsens servicematerial behandlar också förebyggandet av skador i 

skolan. Detta presenteras genom säkerhetsanordningar. Det skadeförebyggande metoder som 

redovisas i säkerhetsanordningarna är mjukmattor, vikten av uppvärmning i början av 

idrottslektionerna, lärarnas noggrannhet vid kunskapsförmedling av nya övningsmoment, 

passare vid gymnastik, samt att det finns en god organisation och ordning i idrottssalen. 

(Skolöverstyrelsen 1989) 

 Hammarström (1995, s. 3-4) har utvecklat servicematerialet och betonar dessa ovan 

nämnda metoder genom ett handlingsprogram för att minska uppkomsten av skador i 

undervisningen i idrott och hälsa. Hammarströms handlingsprogram omfattar ordentlig 

uppvärmning, inriktning på hälsa istället för prestation, delad undervisning i flick- och 

pojkgrupper, mjukare bollar och instruktion om bra gymnastikskor. 

Uppvärmning under idrottsskador är ett betydelsefullt arbetssätt för att förhindra 

funktionella idrottsskador under idrottslektionerna. Idrottslärare menar att det är viktigt att 

elever lär sig vilken betydelse uppvärmningen har för kroppen. Idrottslärarna anser även att 

uppvärmning som mjukar upp leder och muskler är centralt för att minimera skador. En 

effektiv uppvärmning innefattar rörelser som värmer upp de stora muskelgrupperna som till 

exempel armmuskulatur, bålmuskulatur och benmuskulatur. Det lyfts fram att uppvärmningen 

inte genomförs under varje lektionstillfälle, eftersom det inte finns tillräckligt med tid för 

huvudaktiviteten. (Jönsson & Nyman 2012, s. 19-20) 

 Stretching anses som ett annat skadeförebyggande arbetssätt i idrottsundervisningen. 

De intervjuade idrottslärarna beskriver att stretching är att töja muskulaturen och minska 

träningsvärk. Stretching tillämpas enbart då vissa muskelgrupper ansträngts. Även stretching 

involveras i en mindre utsträckning på grund av tidsbrist. Det tredje arbetssättet i 

idrottsundervisningen omfattar ergonomi. I idrottsundervisningen ska eleverna utföra 

ergonomiska övningar med rätt teknik för att minimera risken för funktionella idrottsskador. 
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Ergonomiundervisningen handlar om att eleverna får utföra olika övningar gällande lyft, 

sträck och bärteknik samt olika arbetsställningar. Till de ergonomiska övningarna räknas även 

styrketräningen som en skadeförebyggande aktivitet. Styrketräningen stärker elevernas leder 

och muskulatur vilket leder till en skademinimering. (ibid. s. 20-21)   

Avslutningsvis framhäver Barnsäkerhetsdelegationen (2003, s. 220) att det 

kontinuerligt behöver göras inspektioner av kommunen för att minska risken för elevskador 

och andra olycksfall.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att högstadieelever drabbas mer av skador än 

lågstadieelever. (Aldenberg 1997-1998, s. 4) Idrottsskador har skett i samband med bollspel, 

övrig sport eller redskapsgymnastik. Dessa skador uppstår som en följd av kollision, slag eller 

stöt. De vanligaste förekommande skademönstren är stukning eller vrickning, fraktur på ben, 

fot eller fingrar, huvud eller hand och armskador av kollision, slag och stöt med annan elev. 

(Laflamme & Menckel 1998, s. 36) Resultat påvisar även att det skadeförebyggande arbetet 

förmedlas åt eleverna genom muntliga instruktioner av regler samt vilken utrustning som 

gäller i undervisningen. (Öster 2012, s. 28-29) Tidigare resultat lägger bevis för vikten av att 

lära eleverna att tänka förebyggande som skall leda till ett livslångt lärande. Dessutom bör en 

noggrann och tydlig planering genomföras för att minimera risker under lektionerna. (Jönsson 

& Nyman 2012, s. 22-23) En genomgång av utrustning är även en viktig del av idrottslärarens 

skadeförebyggande arbete. (Skolstyrelsen 1989) Uppvärmning, stretching, ergonomi samt 

styrketräning lyfts fram som skadeförebyggande arbetssätt i undervisningen. (Jönsson & 

Nyman 2012, s. 19-21) 

2 Kursplanen och läroplanen 
Till idrottslärarens arbete hör det till att koppla undervisningen till kursplanen och läroplanen. 

Det är ett krav som idrottsläraren måste uppfylla i undervisningen och därför har vi undersökt 

vilka mål som är relevanta för vår studie om skadeförebyggande arbete och vilka förmågor 

eleverna ska lära sig.  

Enligt grundskolans kursplan skall eleverna i årskurs 7-9 undervisas om följande centrala 

innehåll:  

“Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av 

skador, genom till exempel allsidig träning.” 

(Skolverket 2011) 
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Vidare ska eleverna i årskurs 7-9 bedömas på följande kunskapskrav för betyget E: 

I slutet av årskurs 9 i kunskapskraven ska eleven ”på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga 

skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika 

fysiska aktiviteter.”  

(Skolverket 2011) 

 

Läroplanen lyfter fram den fysiska aktiviteten som ett livslångt perspektiv (ibid.). 

Detta är krav från Skolverket som eleverna ska uppnå för att även utanför skolan kunna agera 

skadeförebyggande och hantera sådana situationer i vardagen som exempelvis ergonomi. I 

styrdokumenten står det väldigt övergripande om hur idrottsläraren praktiskt ska förmedla 

kunskapen under idrottslektionerna. Däremot står det ingenting om vilka typer av skador som 

ska förebyggas. Detta leder därför till en tolkningsfråga och hur en som idrottslärare ska 

angripa detta för att överföra kunskapen till eleverna. I det centrala innehållet ges de två 

generella exempel för att arbeta med arbetsställningar och belastning, samt förebyggande av 

skador. Fysiska aktiviteter kan vara vilken sport eller aktivitet som helst och det blir då upp 

till idrottsläraren att välja vilka fysiska aktiviteter de ska arbeta för att nå dessa mål.  

3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår uppsats är att studera idrottslärares syn på skador och skadeförebyggnad i 

ämnet idrott och hälsa och hur de uppger att de undervisar det inom detta område.  

Studien skall besvara följande frågeställningar:  

• Hur planerar och genomför idrottsläraren en skadeförebyggande undervisning av 

funktionella idrottsskador?  

• Hur förmedlar idrottsläraren sin kunskap och medvetenhet om förebyggandet av 

skador till sina elever?  

• Vilka är de allvarligaste och vanligaste förekommande skadorna under en 

idrottslektion? 

• Vilken kunskap och fortbildning anser idrottslärare att de behöver avseende skador 

och skadeförebyggnad? 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie utgår ifrån Haddons (1980) strategier för skadeprevention. Syftet är att 

strategierna skall utnyttjas som olika tillvägagångssätt för att förebygga skador, främja elevers 

hälsa samt säkerhet. Dessa metoder redogörs i en senare del i detta avsnitt. Haddon 

framställde dessa strategier eftersom han ansåg att det var brist på kännedom om ämnet 

skadeprevention och att det har till större del ignorerats. (Haddons 1980, s. 418) Haddon 

nämner även att folkhälsomyndigheternas tillvägagångssätt för hälsoprevention är ohanterlig 

och på grund av detta framställt dessa enkla strategier för skadeprevention. (ibid. s. 411-412)  

 Haddons (1980) matris har varit användbar även i andra sammanhang för att minimera 

skador. Bland annat har Folkhälsoinstitutet (1996) omarbetat Haddons tio hjälpmedel till en 

arbetsmiljöhandbok. Hans metoder används även i skolsammanhang och framhävs i en 

handbok för skolpersonal som inspirerar lärarna att arbeta skadeförebyggande. Orsaken till 

varför denna handbok skrevs var att olycksfallsstatistiken varit så dyster. Handboken skall 

förebygga olycksfall och ge resultat i färre skador. Handbokens syfte är att minska speciellt på 

barnolycksfall och detta utförs av ett aktivt preventivt arbete. (Folkhälsan 2005, s. 3) 

Nedan följer en beskrivning på de olika tillvägagångsätten för det skadeförebyggande 

arbetet. Dessa strategier skall vara idrottslärarens verktyg för planering av säkra och trygga 

idrottslektioner: 

• Eliminera risken handlar om att göra ett stoff urval av aktiviteter med målet att minska 

skaderisken. 

• Separera risken betyder att idrottsläraren skapar inlärningssituationer med färre 

riskmoment. 

• Isolera risken innebär att idrottslärare ska sträva efter ett säkerhetstänkande hos elever. 

• Modifiera risken handlar om att individualisera aktiviteterna. 

• Utrusta för att klara risken innebär att idrottsläraren förmedlar kunskap om 

förebyggande egenvård och om funktionella idrottsskador. I strategin ingår även att 

läraren kontrollerar att materialet är säkerhetsgranskat. 

• Träna och instruera  

• Varna för risken innefattar att läraren engagerad och närvarande i undervisningen.  

• Övervaka handlar om att eleverna ska utveckla en social kompetens som innefattar 

hänsynstagande, samarbete och följa regler. 

• Rädda om olycka inträffat innebär att eleverna ska få kunskap om första hjälp. 
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• Lindra och återställa skada handlar om att eleverna förmedlas kunskaper i form av 

egen vård.  

(ibid. s. 418) 

Vi har valt Haddons (1980) strategier som teoretisk utgångspunkt för att vi anser att det är ett 

övergripande tillvägagångssätt som är enkel att förstå och hantera som idrottslärare. Detta är 

alltså ett förslag och verktyg på hur idrottslärarna kan arbeta skadeförebyggande. Haddons 

matris utnyttjas i analysen av resultatet. Strategierna förknippas med de intervjuade 

idrottslärarnas bedömningar. Utifrån idrottslärarnas resonemang och Haddons metod kan vi 

dra slutsatser och kopplingar mellan dessa. 

 

5 Metodgenomgång 
I följande del presenteras en beskrivning av studiens upplägg. Vår forskning baserar sig på 

den kvalitativa forskningsmetoden genom kvalitativa intervjuer. De kvalitativa intervjuerna 

genomfördes med idrottslärare som undervisar eller har erfarenheter av att ha undervisat i 

årskurs 7-9. Metodgenomgången behandlar en motivering och beskrivning av metodval, 

urval, genomförande samt bearbetning och analys. Metod delen avslutas med de 

forskningsetiska aspekterna och studiens tillförlitlighet.  

5.1 Metodval 

Nedan följer en beskrivning av vårt metodval. Vi har genomfört studien med intervju som 

kvalitativ metod. Avsnittet följer med en redogörelse av urval, genomförande av 

intervjustudie, bearbetning och analys, forskningsetik samt trovärdighet och tillförlitlighet. 

5.1.1 Kvalitativ metod och intervju 

Den kvalitativa metoden utgår från hermeneutisk forskningstradition. Forskningsansatsen 

baserar sig på förståelse samt tolkningar om människors handlingar och livsvärld. Den 

hermeneutiska forskningstraditionen kan också kallas för tolkningsläran. Anledningen till att 

vi valt den kvalitativa metoden var att vi strävade efter att nå förståelsen för individers 

livsvärld, det vill säga den värld som personerna uppfattar den. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

104-105) 

 Den kvalitativa metoden är uppbyggd av teorier som består av föreställningar och 

erfarenheter hos individen samt av begrepp som används för att beskriva hur individen 

uppfattar forskningsområdet. Detta vetenskapsideal grundar sig på de metoder vi ansåg att 
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lämpade sig bäst för att få en förståelse för idrottslärarnas upplevelser och erfarenheter om 

forskningsområdet. Den kvalitativa ansatsen har ett intresse för det unika samt att hitta 

sammanhang och strukturer. Dessutom lägger man en stor vikt på att gå in i djupet samt att få 

riklig information om ett fåtal undersökningsdeltagare. Genom kvalitativa intervjuer kommer 

vi så nära intervjupersonen som möjligt. Detta för att få ett djupgående och detaljerat 

insamlingsmaterial och för att skapa förståelse från informanternas subjektiva upplevelser till 

en kontext. (ibid. s. 104-105) 

Det kvalitativa perspektivet grundar sig framför allt på subjektiva erfarenheter hos 

varje enskilda informant. I enlighet med detta upplevde vi det relevant att i detta 

forskningsarbete utnyttja oss av kvalitativa intervjuer. De kvalitativa intervjuerna bygger på 

intervjupersonernas upplevelser och tolkningar om omgivningen. (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 104-106) 

 Den kvalitativa metoden ”syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och 

dennes speciella livssituation” (Holme & Solvang 1997, s. 82). Det grundar sig på ett samspel 

mellan forskaren och intervjupersonen, där samtalet om ett ämne av gemensamt intresse 

diskuteras. (ibid. s. 82) Med detta som underlag har vi valt att arbeta utifrån ett kvalitativt 

perspektiv och intervjuer med en kvalitativ inriktning som datainsamlingsmetod.  

 Studien utgick från semistrukturerade intervjufrågor som innefattade en uppsättning 

av i förväg förberedda frågor och temaområden som ställdes till informanterna. Frågorna 

sammanställdes i en intervjuguide och var formulerade och anpassade utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. De semistrukturerade intervjuerna gjorde det möjligt för informanterna 

att uttrycka sig fritt samt att framföra sina åsikter och erfarenheter med egna ord. Den 

kvalitativa intervjun blev på så sätt personlig, där intervjupersonen hade stor frihet att styra 

samtalet.  

 Intervjuerna byggde på en låg grad av standardisering. Med detta menar vi att vi under 

intervjutillfällena fokuserade på att ställa följdfrågor i den ordning som är lämplig för varje 

enskild informant. (Holme & Solvang 1997, s. 105-107; Patel & Davidsson 2011, s. 73) 

 Valet av att använda oss av semistrukturerade intervjuer grundade sig 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, handlingar och möjlighet att ställa följdfrågor samt att förklara och 

utveckla frågorna. Detta skapade en ökad förståelse för informanternas svar vilket gav det 

djup vi strävade efter i vårt arbete (Holme & Solvang 1997, s. 95-98).  Vid intervjutillfället 
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ville vi explicit förmedla information om vad de intervjuade bidrar till i undersökningen 

(Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s. 58). Vårt mål för respektive intervju var att skapa 

motivation för ett öppet samtal och leda samtalet till produktiva resultat. 

5.2 Urval 

I studien intervjuades fem idrottslärare som arbetar eller har arbetat på högstadiet med elever i 

årskurs 7-9 i Stockholms för- och tätort. Lärarnas ålder var inte relevant för studien. Kravet på 

urvalet var att alla idrottslärare skulle ha lärarlegitimitet samt varit verksamma som 

idrottslärare med elever i årskurs 7-9. Detta krav gällde för att uppnå syftet samt att få en 

trovärdig och djup förståelse för hur lärare går tillväga för att arbeta med att förebygga skador 

och hur stor roll det skadeförebyggande arbetet har i undervisningen.  

 Urvalet genomfördes genom ett strategiskt bekvämlighetsurval. På grund av den 

rådande tidsbristen, bestämde vi oss för att göra ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet 

utfördes eftersom att det anses enkelt, effektivt och ekonomiskt. Detta ledde till att vi relativt 

snabbt fick tag på deltagare till studien (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109).  

5.3 Genomförande 

För att få tag i informanter till forskningsarbetet, skickade vi ut ett informationsbrev via e-

postmeddelande (se bilaga 2). Informationsbrevet skickades till 16 idrottslärare som är 

verksamma eller har varit verksamma som idrottslärare i högstadiet. Eftersom att studien 

baserar sig på ett bekvämlighetsurval, hade vi från tidigare några av idrottslärarnas e-

postadresser. Dessa idrottslärare känner vi från våra tidigare genomförda VFU-perioder. 

Resterande kontaktuppgifter fick vi av kurskamrater samt genom att söka samtliga 

idrottslärares e-postadresser på skolors hemsidor.  De fyra informanter som inte svarat per 

mail, kontaktades via telefon. Fem personer valde att inte delta i en intervju. Orsakerna till det 

externa bortfallet var att dessa idrottslärare upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap 

eller erfarenhet för att kunna besvara intervjufrågorna.  

 Tidpunkten för samtliga intervjuer bestämdes en till två veckor innan intervjuerna 

genomfördes. Intervjuerna ägde rum på respektive informants arbetsplats. De intervjuer, där 

vi träffade respektive deltagare, möjliggjorde att deltagarna kunde formulera och framföra 

sina kunskaper och erfarenheter på ett avslappnat sätt. Samtalet mellan intervjuaren och den 

intervjuade blev naturlig. Informantens gester, mimik, känslor och attityd hade en 

förtydligande roll. En intervju bygger på samspel och kommunikation mellan individer. (Patel 

& Davidsson 2011, s. 75).  
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 Samtliga intervjuer antecknades och spelades in. Dessa intervjuvarianter användes för 

att få ett så trovärdigt insamlingsmaterial och resultat som möjligt. Intervjutillfällena varade i 

cirka 50 minuter.  

 Tanken var att respektive intervjuperson skulle intervjuas av en av oss båda forskare. 

Vi ansåg att detta skulle vara en fördel eftersom samtalsutbytet skulle ske mellan två personer 

och inte mellan tre personer. Detta skulle eventuellt medfört obekväma känslor hos den 

intervjuade samt att vi som forskare skulle haft makten över respektive intervjutillfälle.  

 Båda två ville träffa idrottslärarna även om någondera av oss inte skulle ha intervjuat. 

Deltagarna uttryckte, trots allt, att vi skulle genomföra intervjuerna tillsammans. Detta ledde 

till att en utav oss fick till uppgift att anteckna vid varje intervjutillfälle och en utav oss 

intervjuade vid respektive intervjutillfälle. Alla intervjuer genomfördes på precis samma sätt. 

De intervjuade kände inte att samtalet skulle drabbas negativt av att båda forskarna var 

närvarande. Snarare såg de det som en fördel och tog det som en självklarhet att vi båda skulle 

genomföra intervjutillfällena tillsammans. Innan intervjun påbörjades, tillfrågades respektive 

informant på plats ifall de önskade att intervjutillfället skulle ske med en eller två forskare. 

Anledningen till det ovan nämnda var att vi strävade efter att alla intervjuer skulle bli så 

avslappnade som möjligt och att informanterna skulle få känna en trygghet och ha möjlighet 

att utrycka sig på ett naturligt sätt. Detta för att det slutliga resultatet också skulle bli så 

trovärdigt som möjligt. Ingen av dessa informanter ansåg att det skulle känna sig obekväma i 

en intervju med två forskare. De upplevde det trevligt att få träffa båda forskarna som skriver 

arbetet. Idrottslärarna hade även tid att sitta kvar och diskutera om området. Då hade vi 

forskare också möjlighet att komma med egna tankar. Samtalen gav oss givande och 

intressanta infallsvinklar som vi kunde ta med oss från respektive intervjutillfälle.   

Även om vi ändrade på vår plan avseende antalet intervjuade så anser vi att det inte kommer 

att medföra några negativa konsekvenser i resultatet.  

Under våra intervjubesök blev idrottslärarna tillfrågade ifall de önskade att läsa 

igenom det utskrivna PM:et för arbete. PM:et skulle hjälpa dem att få en inblick i våra tankar 

om forskningsområdet samt en genomgång av tidigare forskningsresultat. Vi ansåg även att 

detta kanske skulle hjälpa informanterna att därefter besvara våra intervjufrågor. Ingen av 

informanterna var intresserade av att läsa igenom det, utan önskade att genomföra 

intervjuerna direkt. Med andra ord var ingen informant förberedd och visste inte heller på 

förhand hur intervjufrågorna var formulerade. Utgångspunkten för respektive intervjuer blev 

på detta sätt samma för alla informanter. 
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 Vi utgick även utifrån den hermeneutiska spiralen där tolkningsprocessen började med 

våra förförståelser och kunskaper. Vi läste in oss på existerande forskning som gjorts om vårt 

forskningsområde. Inläsningen bidrog till att det skedde en ökning och fördjupning av 

förståelsen. Den hermeneutiska spiralen utvecklas till att forskaren arbetar med kunskap, 

kreativitet och egna värderingar, för att med inlevelse och engagemang kunna nå och tränga in 

det som ska förstås och därmed försöka se något utifrån undersökningsdeltagarens egen 

horisont. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 105-106) 

 

5.4 Bearbetning och analys 

 Vårt mål var att bli färdiga med alla intervjuer tidigt i studiens process eftersom 

analysprocessen på det insamlade datamaterialet krävde mycket efterarbete. Efter respektive 

intervjutillfälle transkriberades insamlingsmaterialet. Det inspelade materialet lyssnades 

igenom noggrant. I ett kapitel i litteraturboken ”Pedagogiska perspektiv på idrott” hävdar 

Larsson (2002, s. 30) att analysprocessen i ett kvalitativt forskningsarbete medför mycket 

efterarbete innan ett resultat skrivs ner. 

 Bearbetningen och analysen av insamlingsmaterialet skedde genom det vetenskapliga 

hantverket. Vi utnyttjade Haddons (1980) teori (se rubriken teoretisk utgångspunkt) för att 

tolka och hitta ett mönster i insamlingsmaterialet. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 111) 

 Bearbetnings- och analysprocessen krävde många genomgångar av materialet. 

Materialet transkriberades genom att alla intervjuer skrevs rent med hjälp av anteckningarna 

och inspelningarna från respektive intervjutillfälle. Inspelningarna genomfördes med två 

mobiler för att undvika fall av att inspelningarna av någon anledning skulle försvinna. Vi 

delade upp transkriberingarna, så att båda två renskrev intervjuerna. Dessutom läste vi igenom 

varandras transkriberingar och lyssnade igenom dessa för att minska missuppfattningar och 

andra otydligheter. (ibid. s. 112) 

 Analysen av datan byggde på tematisering av materialet. Tematisering innebär att 

grundtankar och genomgående ämnen eftersöks. Utifrån våra frågeställningar tematiserades 

informanternas svar av tankar, känslor och värderingar kring det skadeförebyggande arbete i 

skolan. Vi försökte finna det som är gemensamt för de olika undersökningsdeltagarna, den 

naturliga variation samt även se vilka mönster dessa bildar. Det sista analyssteget handlade 

om arbetet om att få ihop alla teman som vi fann till en integrerad meningsfullhet helhet.  

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 113-114 ).  
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5.5 Forskningsetik 

Vi har tagit hänsyn till och uppmärksammat de forskningsetiska principerna. För att skydda de 

individer som deltar i vår undersökning kommer vi att utgå ifrån forskningsrådets riktlinjer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 390-391) 

 Deltagarna informerades om den övergripande planen för forskningen, syftet med 

forskningen och den metod som vi använde oss av i undersökningen. I informationsbrevet 

fick samtliga deltagare en kort redogörelse om vad forskningsarbetet handlade samt vilken 

roll som informant fick för betydelsen av studien. Informationsbrevet innehöll även en 

presentation om vilka vi är. Dessutom informerades deltagarna om att deras medverkan är 

frivillig och att de när som helst fick avbryta sin medverkan. (Hassmén & Hassmén 2008 s. 

390-391; Kvale & Brinkmann 2014, s. 105-107) 

 I forskningsarbetet presenteras deltagarna anonymt. Alla uppgifter om informanterna 

behandlades med största möjliga konfidentialitet, det vill säga att vi som intervjuare inte hade 

rätt att vidarebefordra information som erhållits under intervjuerna. Det innebar att all 

information från informanterna behölls hemligt för obehöriga. På så sätt blev informanterna 

avidentifierade. (ibid. s. 105-107) 

 Via nyttjandekravet tog vi ställning till att den insamlade informationen endast fick 

användas till studiens ändamål och inte utlånas för kommersiellt bruk (ibid. s. 105-107). Vi 

följde samma intervjuguide (se bilaga 3) under samtliga intervjutillfällen men utformade olika 

följdfrågor utifrån respektive svar av lärarna. Vi vill framhäva att varje intervju är unik och att 

vi erhållit mycket värdefullt material av informanterna. Anteckningarna och bandinspelningen 

upplever vi ökade studiens trovärdighet.  

 

5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Under arbetsprocessen har vår handledare gett oss konstruktiv feedback samt 

förbättringsförslag, vilket vi tror har ökat studiens reliabilitet. Intervjuguiden låg till grund för 

varje intervjutillfälle där följdfrågor presenterades under samtliga intervjusamtal. Vi utgick 

från samma arbetsuppgifter på samtliga intervjutillfällen. Dessutom genomförde vi 

intervjuerna gemensamt vilket medförde att båda vi hade två inspelningarna på två mobiler 

samt utförliga anteckningar Dessa ovan nämnda aspekter upplever vi har ökat studiens 

noggrannhet. I arbetet har vi valt att framhäva de tankar som vi ansåg var centrala och 
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betydelsefulla för att få ett så trovärdigt forskningsarbete som möjligt. Idrottslärarnas tankar, 

som beskrivs i resultatet, förknippas med studiens syfte och frågeställningar samt med 

tidigare forskningsresultat. 

Idrottslärarnas tankar är direkt citerade och refererade i resultatdelen. Detta upplever 

vi ökar studiens trovärdighet, eftersom vi spelat in intervjuerna och noggrant transkriberat 

dem. De intervjuade lärarna var engagerade i intervjuerna. Vi fick även möjligheten att 

kontakta dem i efterhand ifall vi skulle upptäckt otydligheter i inspelningarna. 

Vi har spenderat mycket tid för datainsamling och på intervjuerna, samt kopplat detta 

till studiens frågeställningar. Den tid som vi lagt ner på informationssökningen och 

transkriberingarna, medför en rikare, fylligare och mer relevant och korrekt information. 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 158) är tiden och fokus viktiga aspekter som skapar 

trovärdighet för ett vetenskapligt arbete. 

Vi kan se ett tydligt samband mellan resultaten i vårt forskningsarbete och resultat från 

tidigare forskning. Eftersom denna studie genomförts av två forskare, blir resultaten mer 

pålitliga. Detta kan motiveras genom att vi gjort samma tolkningar av intervjuerna och 

därmed kommit fram till samma resultat (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136). Med det ovan 

beskrivna kan vi konstatera att resultaten uppfyller kraven på studiens reliabilitet. 

6 Resultat 
I följande avsnitt redovisas studiens resultat utifrån forskningsarbetets frågeställningar, som 

vidare grundar sig på studiens syfte. Syftet med föreliggande studie var att belysa hur lärare i 

idrott och hälsa, med inriktning mot årskurs 7-9, arbetar skadeförebyggande med funktionella 

idrottsskador i undervisningen samt hur idrottsläraren förmedlar den skadeförebyggande 

kunskapen till eleverna. Resultatet presenteras med följande underrubriker: metoder för ett 

skadeförebyggande arbete, uppvärmning, ergonomi, muntliga instruktioner, förberedelser, 

skadedrabbade moment, vanligaste förekommande skador under idrottslektionerna, allvarliga 

skador, material och organisation i idrottssalen samt kunskap och fortbildning. Därefter 

avslutas resultatavsnittet med en sammanfattning. I analysen av resultat presenteras de 

informanterna som idrottslärare A, B, C, D och E.  
 

6.1 Analys av resultat 

I detta avsnitt är ett referat av informanternas svar. Dessa svar bestyrkas med citat från 

intervjuerna. 
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6.1.1 Metoder för ett skadeförebyggande arbete 

Alla informanter arbetar skadeförebyggande och förmedlar kunskap om skadeförebyggnad till 

eleverna i undervisningen. Majoriteten av de intervjuade idrottslärarna integrerar det 

skadeförebyggande arbetet med funktionella idrottsskador i undervisningen. Dessutom 

konstaterar informanterna att om eleverna ges möjlighet att bekanta sig med funktionella 

idrottsskador i undervisningen och hur detta tillämpas i vardagen, kommer de med stor 

förhoppning att ha med sig det skadeförebyggande tänket i undervisningen i de högre 

årskurserna. Därför är det viktigt att detta upprepas under åren. Uppvärmning, ergonomi, 

muntliga instruktioner och förberedelser är arbetssätt som informanterna använder sig av i det 

skadeförebyggande arbetet.  Näst följer en kort beskrivning av de olika skadeförebyggande 

metoderna. 

6.1.1.1 Uppvärmning 

Majoriteten av lärarna upplever det viktigt med uppvärmning som en skadeförebyggande 

metod i undervisningen för att i huvudaktiviteten förhindra uppkomsten av funktionella 

idrottsskador som exempelvis stukningar och sträckningar. Uppvärmningen ska vara anpassad 

till huvudaktiviteten så att de muskelgrupper som kommer stå i fokus under lektionen värms 

upp ordentligt. 

Idrottslärare C beskriver uppvärmning på följande sätt: 
 

”Ja, uppvärmning är ju extremt skadeförebyggande. Och någonting som jag kör ganska hårt på speciellt 

med 8:orna och 9:orna eftersom de har större kroppar än småbarnen har. Men där försöker man ju ofta, att 

man maskerar vad uppvärmningen är, för bara man säger uppvärmning för vissa elever så blir de lixom 

jätte-anti direkt, de vill lixom sätta igång med huvudaktiviteten. Så om man maskerar då man säger inte 

att det är uppvärmning förens vi har kört igång och sen när vi sätter oss och pratar om det så här, okej 

varför var det här en bra uppvärmning? Och då är det såhär, jaha var det här en uppvärmning? Och sen så 

går vi igenom då varför vi har uppvärmning.”  

 

Det framkommer även att informanterna upplever att det är viktigt att prata och diskutera 

tillsammans med eleverna om varför uppvärmningen är viktig så det även sker ett lärande om 

att förebygga skador. Eleverna har fått med sig detta från yngre årskurser och lärandet har 

skett genom upprepning i undervisningen. Uppvärmningen är speciellt skadeförebyggande för 

högstadieelever i puberteten, då kroppen växer och utvecklas i snabb takt.  
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6.1.1.2 Ergonomi 

Ergonomi är en annan skadeförebyggande metod som lärarna integrerar i undervisningen. 

Detta är en del av kraven i det centrala innehållet från styrdokumentet. Oftast framhävs 

ergonomidelen i samband med redskapsgymnastiksmomentet. Detta för att eleverna ska 

hjälpa till att duka fram och plocka undan alla redskap innan och efter lektionen. Eleverna ska 

lära sig att lyfta redskapen med rätt teknik för att motverka belastningsskador. Eleverna ska 

även få med sig rätt kroppshållning som de kan ha med sig senare i studielivet och arbetslivet.  

Idrottslärare B beskriver ergonomidelen på följande sätt: 

 
”så har jag gjort ganska mycket när man ska lyfta jag gör så nä stafetter med tjockmatta som man ska 

lyfta tjockmattan från golvet upp till raka armar i en grupp liksom och det blir ju precis som en 

frivändning och då pratar vi liksom mycket om styrketräningsergonomi när man lyfter något från golvet 

upp det är en jätte bra styrkeövning men man måste göra det rätt liksom att man har rak rygg och så snabb 

i höften och liksom sådär och jag tror man lägger in mera ergonomi än vad man uttalar för eleven för att 

säga att nu pratar vi om ergonomi utan mer att tänk på det här, tänk på det här lite överallt liksom.”  

 

Idrottslärarna lyfter fram några exempel på hur de integrerar ergonomin i undervisningen. En 

klassisk lek är ambulanskull. I leken gör eleverna spontant fel på grund av sin iver att lösa 

uppgiften så fort som möjligt. Syftet är att eleverna ska lära sig tekniken att lyfta och bära på 

ett skonsamt sätt. Ett annat exempel på en lek som framhäver ergonomin är en lek där 

eleverna får en ärtpåse på huvudet. Eleverna ska röra sig över och under redskap med ärtpåsen 

på huvudet. Om ärtpåsen faller av ska en kompis hjälpa eleven genom att lyfta upp ärtpåsen 

från golvet med rätt teknik (sätta sig ner på huk med rak rygg) och lägga den tillbaka på 

kompisens huvud. Denna lek kan även utnyttjas då eleverna ska plocka fram redskap.   

 Styrkeövningar med egen kroppsvikt utnyttjas även som ett verktyg i den 

skadeförebyggande undervisningen. Under momentet styrketräning ska eleverna själva sätta 

ihop egna styrkestationer. 

 

6.1.1.3 Muntliga instruktioner 

Alla informanter anser att direkta och tydliga instruktioner i idrottsundervisningen minskar 

risken för skador. De muntliga instruktionerna sker oftast omedvetet och spontant i situationer 

som inte kan förutses. Oftast ges instruktioner i regelgenomgångar och vid ett 

redskapsgymnastiksmoment vid genomgång av stationer.  
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Idrottslärare E beskriver vikten av dialog med eleverna på följande sätt: 

”Det här att jag som lärare förebygger säkerheten, men även att eleverna har förståelse för det 

ligger ju också i förmågorna att det här ska dem kunna så det ligger ju att hela tiden ska jag ha 

det i samtalet och inbyggt och koppla jag det till det praktiska hela tiden” 

Lärarna framhäver ofta vilka risker som kan förekomma ifall man utför en övning fel 

och tydliggör detta för eleverna. Det här är ett lärandetillfälle för eleverna för att ta med sig 

instruktionerna till följande aktiviteter. En efterreflektion om vilka risker som finns under 

genomförda lektionen anses som ett bra verktyg för att synliggöra skador som kan inträffa i 

undervisningen. När en olycka inträffat, har alla informanter använt sig av denna metod. Detta 

för att eleverna ska kunna förstå vikten av säkerhetsaspekter.  

 

 

6.1.1.4 Förberedelser 

Idrottslärarna anpassar sin undervisning för att undvika funktionella idrottsskador. Efter att en 

allvarlig skada inträffat under en lektion, berättar lärarna att de undviker eller ökar 

säkerhetsavståndet vid specifika aktiviteter och ändrar i planeringen för att undvika 

återkommande skador. I undervisningen använder sig lärarna av praktiska exempel och 

övningar som relateras till det skadeförebyggande arbetet. 

Idrottslärare C beskriver vikten av att förmedla praktiska exempel åt eleverna på följande sätt:  

”[…]jag gillar ju att jobba med praktiska exempel och hitta saker som dem kan relatera till. 

Och kan man göra det så tror jag (som jag kanske är?) men jag tror att man kan nå de flesta 

eleverna om man kan göra konkreta exempel som de själva kan relatera till, så det är viktigt 

[…]” 

Genom att göra en grundlig förberedelse samt tydligt förmedla skaderisker, minimerar 

chansen att skador eller olyckor uppstår. 

6.1.2 Skadedrabbade moment 

Anledningen till att redskapsgymnastik anses mer skadedrabbat än de övriga idrottsmomenten 

är på grund av att så mycket material står framdukat. En av informanterna anser att det även 

beror på att högstadieeleverna befinner sig i puberteten då deras kroppar växer. Detta leder till 

att grovmotoriken backar. Då är lärarna tvungna att börja från noll med planeringen, angående 

de grundmotoriska färdigheterna. Dessutom är redskapsgymnastik och hinderbanor väldigt 

omtyckta av barnen. Konsekvensen blir att eleverna är för ivriga och ska genomföra 
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momenten så fort som möjligt på grund av deras iver. Detta leder lätt till att de lätt kan ramla 

och skada sig. 
Idrottslärare C beskriver vad skador kan bero på: 

”[…]men i högstadiet så börjar de att växa mer än vad de egentligen kan hantera så 

grovmotoriken backar ju rätt ordentligt vilket gör att man behöver gå tillbaka till grunder för 

att klara av, men de vill ju göra allting så fort vilket gör att det blir ofta skador, eller inte svåra 

skador men att dem ramlar och slår sig just för att de vill göra momenten så fort” 

En utav informanterna ansåg att inget moment är mer skadedrabbat än andra. Det är 

upp till läraren hur läraren planerat idrottsundervisningen och hur välgenomtänkt lektionen är. 

Informanterna har inga erfarenheter av några större skador eller olyckor under 

idrottsundervisningen. Detta för att de verkligen framhäver vikten av ett skadeförebyggande 

arbete och pratar om det med eleverna i undervisningen samt lägger mycket tid på att 

diskutera om det skadeförebyggande arbetet. 

Avslutningsvis har svaren från intervjuerna varierat om det är mer skadedrabbat 

inomhus eller utomhus. Informanterna som ansåg att det är mer skadedrabbat inomhus, 

menade att det finns material och redskap i idrottssalarna som bidrar till en större sannolikhet 

för att skador ska uppstå. Vissa informanter ansåg att det var mer skadedrabbat utomhus på 

grund av den ojämna terrängen. 

Idrottslärare E beskriver utomhusmomentet på följande sätt: 

”Det beror på hur du jobbar utomhus! Om det bara är på en gräsplätt så är det ganska slätt. Vi 

som är jätte mycket i skogen där det är ojämn terräng, där är det ju också snubblingar o grejer 

och ibland får man tacka Gud att dem inte ramlar på den där stenen och snubblar och slår i”  

Informanten anser att det inte är någon större skillnad på miljö och terräng, däremot handlar 

det mer om hur idrottslärarens planering är utformad. 

6.1.3 Vanligast förekommande skador under idrottslektionerna 

De vanligaste funktionella idrottsskadorna är stukningar och kollisioner. Stukningarna handlar 

ofta om att eleverna trampar snett. Oftast går smärtan över relativt snabbt. Kollisioner 

inträffar under bollspelslektioner på delad plan där spelet lätt blir hektiskt. 

Idrottslärare D beskrev på följande sätt: 

”Skador som har inträffat under idrottslektioner...eeee...det är framför allt, det som är 

överrepresenterat är ju stukade fötter...eee...en hel del fingrar, några frakturer. Har det varit 

frakturer så har det varit fingrar. Jag har haft nån fraktur i fot sista året..eee..sen är det allmän 
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kroppskontakt, kollisioner vid bollspel och sådär..mm.. det är väl det som kommer upp 

direkt.”  

Alla informanter gav liknande svar på vanliga förekommande skador i deras undervisning. 

6.1.4 Allvarliga skador 

De allvarligaste skadorna som informanterna upplevt är kollision vid cykelorientering, skador 

från trampets där konsekvensen har varit rotationsskador samt under en brännbollslektion där 

en elev fått brännbollsträ i huvudet.  

 När skador inträffar har alla informanter agerat på samma sätt. Lärarna går fram till 

eleven som är skadad och tar reda på vad som har hänt. Därefter delar informanten ut 

uppgifter till eleverna och annan personal. Anhöriga kontaktas omedelbart. Informanten 

skriver en incidentbeskrivning i ett rapporteringssystem efter varje olycka som skett. Efter att 

olyckan skett och lektionen är avslutad, har lärarna alltid en återsamling med klassen för 

efterreflektion. Skolledningen kontaktas efter olycka för att diskutera händelsen. En informant 

påpekar att om huvudet påverkats vid en olycka, kontaktas alltid förälder oavsett 

allvarlighetsgrad. 

6.1.5 Material och organisation i idrottssalen  

Majoriteten av lärarna anser att idrottssalen är trygg och att det finns tillräckligt med resurser 

för att fördriva ett skadeförebyggande arbete. En informant upplever att vissa redskap bör 

förnyas, till exempel ribbstolar, för att undvika stickor.  

Idrottslärare C berättar om uppdatering av material i idrottssalen: 

”Det behöver uppdateras hela tiden, så är det ju och vi har ju kommunen som kommer hit en 

gång per termin för att se över redskapen i multihallen eller idrottshallen, vad som behöver 

göras om det är någonting behöver lagas.” 

Alla informanter lyfter fram att idrottssalarna inspekteras årligen. Två av de intervjuade 

lärarna har nyligen uppdaterat materialen i idrottssalarna.   

6.1.6 Kunskap och fortbildning 

Informanterna nämner olika aktörer inom ämnet idrott och hälsa som skulle kunna bidra med 

värdefull kunskap åt både elever och lärare angående skadeförebyggande arbete. Aktörer som 

nämnts i intervjuerna är bland annat Idrottslyftet, annan utbildad personal inom idrott samt 

tränare i kampsport och friidrott. Idrottslärare B nämner att tränare i kampsport och friidrott 
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har mycket erfarenheter om skador, eftersom det förekommer mycket olyckor i dessa 

idrottsgrenar. Två av de intervjuade informanterna upplever att fysioterapeuter och 

idrottspsykologer skulle delge dem värdefull kunskap. Ett samarbete med en fysioterapeut 

skulle även upplevas som en fördel i det skadeförebyggande arbetet.  
Idrottslärare E anser att fysioterapeuter skulle bidra med givande kunskaper inom det 

skadeförebyggande arbetet och beskriver att: 

”Men sjukgymnaster är ju jättebra och kunna få ut. Även för de tillfällen när vi har 

extragymnastik för de elever som behöver träna extra på sin motorik så hade det varit 

fantastiskt och få en guidning av en sjukgymnast. Absolut.” 

 En annan informant utnyttjar sig av Is- och livräddningssällskapet i sin undervisning. 

Kunskap om skadeförebyggande arbete har samtliga informanter fått genom sin utbildning 

samt genom hjärt- och lungräddningskurs och tack vare sina erfarenheter som idrottslärare. 
 

6.2 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla informanter arbetar skadeförebyggande, men 

två av fem informanter framhäver vikten av det skadeförebyggande arbetet och inkluderar 

arbetet i en högre grad i undervisningen än vad de övriga lärarna gör. Utifrån lärarnas svar 

kan det konstateras att de elever som har fått en undervisning med hög grad av 

skadeförebyggande metoder har en större förståelse för risker. Informanterna knyter samman 

det skadeförebyggande arbetet i undervisningen både genom muntliga samtal och i deras 

planering med ett konstant säkerhetstänk. Lärarna använder ergonomi, styrketräning och 

uppvärmning som verktyg för att förebygga risker och skador i sin undervisning. Däremot ser 

lärarna annorlunda på vilket moment som är mer skadedrabbat. Detta kan ha att göra med att 

de har olika material och resurser samt bero på hur den omgivande miljön runt skolan ser ut.  

 

7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår uppsats är att studera idrottslärares syn på skador och skadeförebyggnad i 

ämnet idrott och hälsa och hur de uppger att de undervisar det inom detta område.  

Studien skall besvara följande frågeställningar:  
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• Hur planerar och genomför idrottsläraren en skadeförebyggande undervisning av 

funktionella idrottsskador?  

• Hur förmedlar idrottsläraren sin kunskap och medvetenhet om förebyggandet av 

skador till sina elever?  

• Vilka är de allvarligaste och vanligaste förekommande skadorna under en 

idrottslektion? 

• Vilken kunskap och fortbildning anser idrottslärare att de behöver avseende skador 

och skadeförebyggnad? 
 

7.1.1 Metoder för en skadeförebyggande undervisning 

Enligt resultatet framkommer det att samtliga informanter arbetar skadeförebyggande. 

Informanterna betonade uppvärmning, styrketräning, ergonomi samt förberedelser som 

viktiga strategier i det skadeförebyggande arbetet.  

Dessa ovan nämnda verktyg speglas i forskningsarbetets teoretiska utgångspunkt. 

Eliminera risken, separera risken, isolera risken, utrusta för att klara risken, träna och 

instruera, övervaka, varna för risken, modifiera risken, rädda om olycka inträffar samt 

lindra och återställa är tillvägagångssätt som idrottsläraren använder sig av i det 

skadeförebyggande arbetet (Haddon 1980).  

Genom att eliminera risken gör läraren en detaljerad planering av aktiviteter med 

målet att minska skaderisken. Läraren gör ett urval av de aktiviteter som är mindre 

skadedrabbade och väljer bort de övningar som eventuellt kan leda till att skador inträffar. 

Separera risken tillämpas med hjälp av ”rent spel” där idrottsläraren skapar 

inlärningssituationer med färre riskmoment. Ett exempel kan vara att läraren förmedlar 

tydliga regler för eleverna för att undvika att uppkommande skador. Isolera risken innebär att 

idrottslärare ska sträva efter ett säkerhetstänkande hos elever. Då krävs det av läraren en 

organiserad undervisning. En organiserad undervisning behövs till exempelvis i en 

utomhusaktivitet utan tydliga avgränsade områden såsom i orientering eller under en lektion 

där eleverna ska spela olika varianter av bollspel. Utrusta för att klara risken innebär att 

idrottsläraren förmedlar kunskap om förebyggande egenvård och om funktionella 

idrottsskador. I strategin ingår även att läraren kontrollerar att materialet är säkerhetsgranskat. 

Dessutom tillämpas strategin genom att tala om för eleverna om exempelvis hur olika 

underlag påverkar kroppen och motiverar varför respektive material används. Detta 

tillvägagångssätt utnyttjas framför allt under en redskapsgymnastiklektion eller under en 
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lektion med hinderbana, då mycket redskap står framdukat samt där mattor finns framtagna 

vid respektive övning, för att minimera skaderisken. Strategin träna och instruera kan 

tillämpas genom uppvärmning, styrketräning och ergonomi. Arbetssättet övervaka kan 

användas genom att eleverna får direkt feedback då exempelvis en styrkeövning utförs på ett 

felaktigt sätt, som därmed leder till en ökad skaderisk. Ett annat exempel på att övervaka är då 

eleverna plockar fram eller tar under redskap inför en lektion respektive efter en lektion. Då 

får ergonomin sitt starka uttryck där det handlar om att läraren ser till att eleverna bär 

redskapen på ett skonsamt sätt och med rätt teknik för att minimera onödig belastning på 

kroppen. Strategin varna för risken kan användas genom att eleverna får muntliga 

instruktioner samt tydlig genomgång om var skaderisken kan föreligga i exempelvis 

redskapsgymnastiksundervisningen eller under olika bollsporter. Strategin modifiera risken 

kan tillämpas genom metodik där exempelvis rörelsetekniken stegras genom progression i en 

aktivitet eller övning. Ett exempel på detta är progressionsövningar inför att lyckas med 

handstående. Det skadeförebyggande tänket ska framgå under övningen. Rädda om olycka 

inträffat innebär att eleverna ska få kunskap om första hjälp. Detta framhäv i samband med 

genomgång av aktiviteten eller i en specifik övning samt beskrivs som ett kunskapskrav i 

styrdokumentet (Skolverket 2011). Läraren förmedlar vilka risker som finns samt hur dessa 

kan motverkas och hur eleverna bör agera ifall en skada sker. Lindra och återställa skada 

handlar om att eleverna förmedlas kunskaper i form av egen vård. Oftast uppkommer detta 

genom reflektion då en skada inträffat. (Jönsson & Nyman 2012, s. 26) Dessa arbetssätt 

överensstämmer även med tidigare forskning av Hammarström, (1995) som återfinns i 

Skolöverstyrelsens (1989) servicematerial och framhäver bland annat dessa metoder genom 

ett handlingsprogram för att minska uppkomsten av idrottsskador i undervisningen.  

Informanterna använder uppvärmningen som en skadeförebyggande metod för att 

värma upp de största muskelgrupperna och de muskler som ska arbeta under 

huvudaktiviteten. Tidigare forskning påvisar att uppvärmning mjukar upp leder och muskler 

som därmed bidrar till att minska risken av stukning och sträckning. Resultatet påvisar även 

vikten av att eleverna lär sig uppvärmningens betydelse för kroppen. (Jönsson & Nyman 

2012, s. 20-21) Jönsson och Nyman (ibid. s. 20-21) skriver att uppvärmning inte kan 

genomföras vid varje lektionstillfälle eftersom att det inte finns tillräckligt med tid för 

resterande aktiviteter. Detta stämmer inte överens med våra resultat från undersökningen. 

Informanterna anser att uppvärmningen är betydelsefull för att göra undervisningen säker. Vi 

kan konstatera att uppvärmningen är lika viktig som huvudaktiviteten i idrottsundervisningen.  
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 Jönsson och Nyman (ibid. s. 20-21) nämner att ergonomi och styrketräning är centrala 

för ett skadeförebyggande arbetssätt. Informanterna belyser att ergonomi och styrketräning är 

centrala inslag i idrottsundervisningen. Genom att utföra ergonomiska övningar med rätt 

teknik, minskas risken för att skador ska ske. Ergonomiundervisningen ska bidra eleverna 

med kunskap om att utföra övningar med rätt teknik gällande lyft, sträck och bärteknik samt 

olika arbetsställningar.  

 En annan avgörande metod, som lyfts fram för att minimera risker i 

idrottsundervisningen, är att idrottslärare tydligt bör framhäva regler och vilken utrustning 

som används under lektionerna. (Öster 2012, s. 28-29) Informanterna i vår undersökning 

menar att regler och utrustning förklaras genom muntliga instruktioner. Tidigare forskning 

samt resultatet från vår studie uppvisar att idrottslärare är noggranna med valet av material. 

Valet av material kräver en noggrann och tydlig planering av ett lektionsinnehåll. (Jönsson & 

Nyman 2012, s. 22-23 ; Öster 2012, s. 28-29) En annan viktig faktor för ett 

skadeförebyggande arbete är att lärarna är engagerade i sitt arbete. Utifrån detta resonemang 

kan vi dra likartade kopplingar mellan Haddons (1980) strategier för skadeprevention och 

vikten av att eleverna följer regler samt att läraren genom sin närvaro och sitt engagerande 

arbete varnar för risker.  

 Tidigare genomförda studier visar att idrottslärare upplever att nivån på skador beror på 

om idrottsundervisningen sker inomhus eller utomhus. Idrottslärare menar att det krävs en 

noggrannare och tydligare planering samt en större försiktighet vid utomhus aktiviteter 

jämfört med aktiviteter inomhus. Detta på grund av att idrottsundervisningen inomhus alltid 

bedrivs inom ett avgränsat område, vilket underlättar organisationen i en aktivitet. 

Undervisningen utomhus kan inte lika tydligt avgränsas och anses därför mer krävande. 

(Jönsson & Nyman 2012, s. 22-23)  

 Däremot visar en annan studie att idrottsskador oftast inträffar inomhus i samband med 

bollspel, övrig sport och redskapsgymnastik (Laflamme & Menckel 1998, s. 36). Våra 

forskningsresultat visar på att hälften av de intervjuade idrottslärarna upplevde att 

idrottsundervisningen utomhus är mer skadedrabbat, eftersom naturen runt skolan är av ojämn 

terräng. Detta leder till att elever snubblar och resulterar därmed till vrickningar. En 

fotbollsplan utomhus är jämn och bidrar inte i samma utsträckning till olyckor. Andra 

idrottslärare upplevde att aktiviteter inomhus är mer skadedrabbat eftersom undervisningen 

oftast är uppbyggd av material och redskap. Däremot konstaterar en idrottslärare att nivån på 

skador inte beror på om idrottsundervisningen bedrivs inomhus eller utomhus. Snarare är en 
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idrottslärare starkt av den åsikten att skador kan motverkas genom grundlig planering av 

undervisning, inspektion av material och redskap, förmedling av ett skadeförebyggande arbete 

åt eleverna samt att diskutera och reflektera kring varför och hur skador uppkommer.    

Sammanfattningsvis, kan det angående metoder för skadeförebyggande arbete, sägas att 

forskare konstaterar att det finns en koppling mellan idrottsskademönster och skola hos olika 

forskningsförespråkare. (Laflamme & Menckel 1998, s. 36) 

  

7.1.2 Idrottslärarnas kunskaper, fortbildning och samarbete med andra 
aktörer inom forskningsområdet 

I samband med intervjuerna frågades om idrottslärarnas kunskaper och erfarenheter om det 

skadeförebyggande arbetet. Dessutom ställdes även frågan om de hade någon specifik 

fortbildning inom forskningsområdet som de kunde tänka sig utnyttja i samband med det 

skadeförebyggande arbetet. Utöver detta upplevde vi det intressant att ta reda på ifall 

informanterna skulle kunna samarbeta med någon annan yrkeskategori, som skulle kunna 

bidra dem med värdefull kunskap. Två av idrottslärarna poängterade vikten av ett samarbete 

med fysioterapeuter. Detta svar hade vi inte förväntat oss och därför vill vi med hjälp av 

följande diskussion reflektera kring fysioterapeuternas kunskaper till idrottslärarna. 

Det framhävs även att fysioterapeuter och idrottslärare har ett gemensamt mål: att barn 

utifrån deras egna förutsättningar ska kunna leva ett aktivt liv både i och efter skolan. 

(Trulsson & Bengtsson 2011; Professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter 

(sjukgymnaster)) Andra likheter i fysioterapeutens och idrottslärarens utbildning är att 

använda olika former av idrott som medel för motoriskt lärande för barn med skilda behov är 

även ett mål i utbildningen. Dessutom ska de kunna hantera vanligt förekommande akuta 

skador och sjukdomstillstånd i samband med fysisk aktivitet. En annan gemensam komponent 

i idrottslärarens och fysioterapeutens arbete är förhållandet mellan människa och omgivning 

och vikten av att skapa förutsättningar för rörelse i en skola för alla. (Trulsson & Bengtsson 

2011; Professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster)) 

 Vi anser att det är av stor betydelse som idrottslärare att ta del av fysioterapeuternas 

uppfattning om förebyggande av skador för att kunna identifiera andra områden i ämnet idrott 

och hälsa. Idrottslärarens behov är stor under idrottslektionerna eftersom det är då eleverna är 

i rörelse. Den ovan nämnda meningen gör det centralt för denna fråga om att förebygga 
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skador då det finns olika risksituationer under lektionerna och där lärarnas ansvar är att bidra 

med en hälsofrämjande undervisning. 

 Utifrån ett resultat från en studie som gjorts på idrottslärares syn på fysioterapi och 

dess möjliga påverkan i idrottsundervisningen, konstateras det att lärare har en del kunskaper 

om akuta omhändertaganden, akut skadebehandling samt fördjupning i idrottsskador. (Nilsson 

& Sandberg 2005, s. 12-14) Dessa rehabiliteringsrelaterade kursmoment under deras 

utbildningsår krävs för att en idrottslärare skall kunna minimera skador under 

idrottslektionerna samt för att idrottsläraren kan förmedla få in det skadeförebyggande 

synsättet till eleverna, som därmed är ett kunskapskrav för elever i årskurs 7-9. 

I en annan studie fick idrottslärarna förklara sin syn på fysioterapi och om de anser att 

det finns behov av det i skolan. Ordet fysioterapi förklaras som rehabilitering på redan 

skadade personer. Idrottslärarna framhöll även att de är medvetna om att fysioterapeuter 

bedriver skadeförebyggande verksamhet. Utöver detta anser lärare att det finns ett stort behov 

av fysioterapeuter i skolor. Det påpekas att fysioterapeuternas verksamhet även skulle vara till 

stor nytta hos elever som är mindre fysiskt aktiva och inte har ett intresse för idrott. (Nilsson 

& Sandberg 2005, s. 12-18) 

Vidare anser två av de intervjuade idrottslärarna i vårt forskningsarbete, att en 

fysioterapeut behövs i skolor både för elever och idrottslärare. De menar att fysioterapeuten 

skulle vara en givande resurs och en person de skulle byta problem samt idéer med. De 

påpekar även att en fysioterapeut har de kunskaper inom ämnet idrott och hälsa som eleverna 

skall lära sig angående de förmågor och kunskapskrav som kursplanen i ämnet idrott och 

hälsa framhäver.  

Nilsson och Sandberg (2005, s. 12-18) menar att fysioterapeuten inte bara är  en 

givande resurs med tanke på att minimera skador, utan även i all idrottsundervisning som 

baserar sig på motoriska färdigheter. Genom ett samarbete mellan idrottslärare och 

fysioterapeuter, tror lärarna att eleverna kan vara med på idrottslektionen trots deras skador. 

Samarbetet skulle med andra ord gynna både elever och lärare. Eftersom fysioterapin bland 

annat innefattar skadeförebyggande arbete, anser lärarna att fysioterapeuterna kan bedriva 

föreläsningar om ergonomi, stretching, skadeprevention och träningslära inom ämnet idrott 

och hälsa. Detta för att bredda fysioterapeuternas uppdrag i idrottsundervisningen. 

Avslutningsvis anser vi att det är av stor betydelse att som idrottslärare ta del av 

fysioterapeuternas kunskaper om förebyggandet av skador för att kunna identifiera nya 

områden i ämnet idrott och hälsa. Idrottslärarens roll har eleverna främst i rörelse som gör det 
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centralt för denna fråga om att förebygga skador, då det finns olika risksituationer under 

lektionerna och där lärarna ansvarar för den hälsofrämjande undervisningen. Idrottsläraren 

ansvarar för eleverna när de är i rörelse. Detta gör det centralt för denna fråga om att 

förebygga skador, då det finns olika risksituationer under lektionerna och där lärarna även har 

ett centralt ansvar för den hälsofrämjande undervisningen. 

 

8 Slutsats 
Idrottslärarna var relativt insatta i skadeförebyggande arbetet och resonerade i stora drag lika. 

Vissa lärare prioriterade det skadeförebyggande arbetet i en högre grad än andra och 

tillämpade det mer i undervisningen. I intervjuerna presenterade lärarna intressant och 

väsentlig kunskap angående forskningsområdet. De små skillnaderna som uppkom mellan 

lärarna, uppfattar vi som personliga. Vi anser att en egen tolkning av vetenskap är nödvändig 

för en lyckad undervisning. Utbildningen inom idrott och hälsa har inte en avvikande 

betydelse på de erfarna informanterna. Alla informanter anser att det skadeförebyggande 

arbetet bör inkluderas i idrottsundervisningen. Detta bidrar till livslång kunskap hos eleverna i 

vardagliga situationer och i andra fysiska fritidsaktiviteter. 

 

9 Metoddiskussion 
Under intervjutillfällena upplevde vi att atmosfären av samtalen var naturliga. Patel och 

Davidson (2011, s. 75) beskriver ”naturligheten” som något förutsättande för en ärlig intervju. 

Vi upplevde lärarna som engagerade och de svarade enligt vad vi förväntade oss, utgående 

från forskningsgenomgångens tidigare studier samt studies syfte och frågeställningar. 

Lärarnas svar byggde på deras erfarenheter. Vi anser att åldern på de intervjuade idrottslärarna 

i kombination med deras yrkeserfarenhet inte hade någon inverkan på hur det 

skadeförebyggande arbetet tillämpas i undervisningen. Den äldsta och den yngsta informanten 

har olika mycket erfarenheter men svarade så gott som lika på våra intervjufrågor. De tre 

äldsta idrottslärarna som intervjuades svarade olika på vissa specifika områden. Med detta 

kan vi konstatera att ålder och erfarenhetsgrad inte har någon stor inverkan på 

forskningsarbetet. Det är upp till läraren hur betydelsefullt och viktigt de upplever att ett 

skadeförebyggande arbete är (Skolverket, 2011).  
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På grund av tidsbrist och lärare som var upptagna med annat gjorde att vi fick nöja oss 

med de lärare som kunde ställa upp i en intervju. Vissa informanter hade längre tids erfarenhet 

med andra årskurser än högstadieelever som var forskningsarbetets målgrupp. Många av deras 

exempel baserade sig på deras lektioner med andra årskurser. Däremot påstod lärarna att fler 

av deras exempel tillämpar de i undervisningen för högstadieelever. 

Studiens kvalitativa intervjuer har möjliggjort att vi fått ett djup i informanternas svar 

som gett oss specifika exempel på hur lärare kan arbeta skadeförebyggande för att förebygga 

funktionella idrottsskador samt hur idrottsläraren förmedlar kunskap om att minimera skador.  

Inom vissa områden upplevde vi att informationen inte blev tillräckligt innehållsrik och 

försökte med hjälp av fler följdfrågor få ett mer utvecklande svar av informanterna.  

Informanternas resonemang har varit ett redskap för vår modellutformning där vi 

utgått från Haddons (1980) strategier om skadeprevention. 
 

 

 

10 Framtida forskning 
Under studiens förlopp har frågor och tankar om skadeförebyggande arbete för vidare 

forskning väckts. Denna forskning visar på att idrottslärare skulle uppleva det lärorikt och 

givande att få mera kunskap och fortbildning kring ämnet samt att ett samarbete med andra 

yrkeskategorier skulle bidra med värdefull kunskap och rikedom. Denna kunskap skulle 

idrottslärarna utnyttja i det skadeförebyggande arbetet och förmedla till eleverna i samband 

med idrottsundervisningen.  

 Med hjälp av framtida forskning, vore det enligt vår mening, intressant att utforma 

kurser samt fortbildningar för verksamma och blivande idrottslärare med hjälp av andra 

professioner som arbetar med idrottsämnet. Detta resultat framkommer inte enbart i vår 

studie, utan uppkommer även i tidigare studier om samma forskningsområde. Resultat, från 

tidigare studier, har hänvisats i detta arbete.  

Utbildningarna bör syfta till att ge kunskaper om hur ett skadeförebyggande arbete kan 

tillämpas i undervisningen samt hur det skadeförebyggande arbetet skulle kunna utvecklas i 

skolan. En kvantitativ enkätstudie skulle kunna bidra med information om utbildningarna gett 

värdefull kunskap om skadeförebyggande arbete samt om idrottslärare anser att de kan 

använda det skadeförebyggande arbetet i idrottsundervisningen. Den kvantitativa 
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metodstudien skulle bidra med nya resultat om idrottslärare bör genomföra kurser i 

skadeförebyggande arbete och om en kurs angående det skadeförebyggande arbetet kan vara 

till nytta för nyblivna idrottslärare. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
 
Syftet med vår uppsats är att studera idrottslärares syn på skador och 

skadeförebyggnad i ämnet idrott och hälsa och hur de uppger att de undervisar det 

inom detta område.  

Studien skall besvara följande frågeställningar:  

• Hur planerar och genomför idrottsläraren en skadeförebyggande undervisning 

av funktionella idrottsskador?  

• Hur förmedlar idrottsläraren sin kunskap och medvetenhet om förebyggandet 

av skador till sina elever?  

• Vilka är de allvarligaste och vanligaste förekommande skadorna under en 

idrottslektion? 

• Vilken kunskap och fortbildning anser idrottslärare att de behöver avseende 

skador och skadeförebyggnad? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Forskning om rehabilitering i skola, rehabilitering i skola, injuries Sundblad, Inga barn på 
bänken Sundblad, skadeförebyggande undervisning idrott och hälsa, skadeförebyggande 
arbete i skolan, idrottslärarens skadeförebyggande arbete, skador idrott och hälsa 
 
 
 
Var har du sökt? 
Google Scholar, GIH:s bibliotekskatalogen, Discovery-databas 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: skadeförebyggande arbete, idrottslärarens skadeförebyggande arbete 
Discovery-databas: injuries Sundblad, skadeförebyggande undervisning, idrottslärarens 
skadeförebyggande arbete 
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Kommentarer 
Google scholar och GIH:s bibliotekskataloger gav oss många träffar på tidigare genomförda 
examensarbeten. Vi fann material från litteraturlistorna i de examensarbeten som är 
relevanta till vårt arbete. Vår handledare gav även tips om litteratur från GIH:s bibliotek på 
avdelningen som behandlar området om idrottsmedicinskforskning. Vi har även fått hjälp av 
GIH: biblioteks personal som hjälpt oss med sökningen i GIH:s databaser. 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

 
Hej! 

Vi är Cecilia Durchman och Malin Bernström som läser utbildningen idrott och hälsa 

120 hp på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Vi har precis påbörjat vårt 

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

7-9 arbetar skadeförebyggande i undervisningen i idrott och hälsa. 

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

Intervjun beräknas ta 60 minuter och kommer att spelas in. Vi kommer att genomföra 

intervjun på en plats som passar er bäst. Er medverkan är frivillig och era svar 

kommer att presenteras anonymt. Ni kan när som helst avbryta ert deltagande. Ni 

kommer även få möjligheten att ta del av forskningsarbetet innan det publiceras. 

Vänligen kontakta oss så fort som möjligt innan 12/4/2014 om ni önskar delta i 

studien. Får vi inte svar innan 12/4/2016 kontaktar vi er via telefon. Om ni har frågor 

eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter. 

Med vänliga hälsningar Cecilia Durchman och Malin Bernström 

 

Vid frågor vänligen kontakta 

Cecilia Durchman 

Tel: +358415271118 

E- post: cecilia.durchman@student.gih.se 

 

Malin Bernström 

Tel: 0760506324 

E-post: malin.bernstrom@student.gih.se 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

Bakgrundinformation av idrottsläraren 

 

-Ålder? 

 

-Utbildning? 

 

-Hur länge har du arbetat som behörig lärare? 

 

-Hur länge har du arbetet med årskurserna 7-9? 

 

Idrottslärarens skadeförebyggande arbetet 

 

-Vilka erfarenheter har du av skador på dina idrottslektioner? 

 

-Kan du berätta om några specifika tillfällen då elever har skadat sig? Berätta gärna 

mer detaljerat om två olika händelser av olika allvarlighetsgrad!  

• Vad hände? Hur agerade du? Hur agerade eleverna när skadan skedde? 

• Sjukvård? (skolsjuksköterska /vårdcentral /sjukhus) 

• Kontaktade du skolledningen? Kontaktade du föräldrar? Kritik från föräldrar?  

• Efterreflektion? Hur kändes det efter att skadan/olyckan skett? Konsekvenser 

för planering av undervisningen? Hur påverkade händelserna de efterföljande 

idrottslektionerna? Hur motverkar du att liknande skador sker under framtida 

idrottslektioner? Konsekvenser för lokal och material?  

-Anser du att något specifikt moment är mer skadedrabbat än andra? - Varför, varför 

inte? 

 

-Vilka skador är vanligast förekommande under lektionerna i idrott och hälsa? 

 

-Anser du att du har tillräckligt med resurser och kunskap för att kunna arbeta 

skadeförebyggande och förmedla detta åt eleverna? Motivera varför/varför inte.  
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• Anser du att du har/haft tillräckligt med material/redskap för att minimera 

risker? Förekommer det ofta att du känner att material/redskap måste förnyas? 

• Är idrottssalen trygg eller upplever/upplevde du att det finns/fanns några 

speciella risker för att skador skulle kunna inträffa? 

• Har du genomgått någon/några kurser inom detta område som du har nytta av i 

det skadeförebyggande arbetet och hur förmedlar du detta till eleverna i 

undervisningen? Om Ja, vilken/vilka kurser? 

• Vilka metoder använder du dig av för att lära eleverna att på ett väl fungerande 

sätt förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar som är 

förknippade med olika fysiska aktiviteter? Vilka strategier använder du dig i 

undervisningen för att framhäva ergonomin (arbetsställning och belastning) i 

det förebyggande arbetet? 

• Upplever du att det är svårt att lära ut om skadeförebyggande metoder? 

• Anser du att det finns någon annan aktör/aktörer inom idrottsområdet som 

skulle kunna bidra dig med betydelsefull kunskap om skadeförebyggande 

arbete? 

 

-Har du några övriga tankar som du vill tillägga angående skadeförebyggande arbete 

och undervisning? 
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Bilaga 4 

Presentation av undersökningsgrupp 

Idrottslärare A 
Idrottslärare A är en manlig lärare på 57 år. Han genomförde sin idrottslärarutbildning 

åren 1988-1991 på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Då gick han på 

specialidrotts-lärarlinjen. I samband med utbildningen fick han dubbelbehörighet, 

förbundskaptenutbildning och idrottslärarutbildning.  

Han har arbetat som idrottslärare i 30 år. Under resans gång har han funnit 

specialiteter som han brinner för. I sitt läraruppdrag lägger han mycket vikt på 

ungdomar med olika former av diagnos, ungdomar som inte blir behandlade på lika 

villkor, ungdomar som på grund av olika anledningar av trakasserier inte deltar på 

idrottslektionerna samt inte förstår vad hälsobegreppet innebär. Denna utmaning har 

han arbetat med i 14 år på den gymnasieskola han just nu är verksam på.  

Idrottsläraren har 16 års erfarenhet av idrottsundervisning i högstadiet.  

 

Idrottslärare B 

Idrottslärare B är en 33 årig kvinnlig lärare. Hon har tagit lärarexamen i idrott och 

hälsa för gymnasiet samt genomfört hälsopedagog utbildningen på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm. Hon avklarade studierna på 4,5 år. Idrottslärare B har 

arbetat som idrottslärare i 6 år och har än så länge enbart arbetat i grundskolan.  
 

Idrottslärare C 

Idrottslärare C är en 35 årig manlig lärare, som har studerat på Växjö universitet 4,5 

år. Han har avklarat en kurs i idrott på 60 hp, kurs i svenska på 40 hp, kurs i 

specialpedagogik på 25 hp samt avklarat kurser om det allmänna utbildningsområdet. 

Han är utbildad lärare i ämnet idrott och hälsa för grundskolan 1-9 samt i ämnet 

svenska för årskurs 1-6.  

Han har varit verksam som idrottslärare i totalt 13 år och arbetat med årskurserna 7-9 

i 7 år.  
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Idrottslärare D 

Idrottslärare D är en manlig, 58 år, utbildad idrottslärare. Han har genomfört sin 

utbildning på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm år 1979-1981. 

Utbildningen var en 2- årig utbildning som gav behörighet till alla skolåldrar 

inklusive gymnasiet. Idrottsläraren har arbetat som idrottslärare i totalt 15 år. Efter 

avklarade studier på Gymnastik- och idrottshögskolan arbetade han 3 år som 

idrottslärare på mellanstadiet. Efter dessa 3 år som verksam idrottslärare, utbildade 

han sig till ekonom och stannade kvar i det yrket i 17-18 år för att därefter återvända 

tillbaka till idrottsläraryrket i högstadiet.  

Han har arbetat 8 läsår med årskurserna 7-9. 

 

Idrottslärare E 

Idrottslärare E är en 59 årig kvinnlig lärare. Hon genomförde sin 

idrottslärarutbildning år 1974-1976 på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 

Hon har även en äventyrspedagogikutbildning på 30 hp. Dessutom har hon gått en 

pedagogikkurs, magisterutbildning i film, skrivit en uppsats i fysiologi samt tagit en 

forskarexamen. Sist men inte minst har hon gjort en licens i didaktik i ämnet idrott 

och hälsa.  

Hon har arbetat som idrottslärare i sammanlagt 40 år. De 15 första åren arbetade hon 

med årskurserna 7-9.  

 

 


