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Sammanfattning    

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottslärare jobbar förebyggande för att undvika 

skador i sitt yrke. Vidare var syftet att studera om det förebyggande arbetet skiljer sig mellan 

manliga och kvinnliga idrottslärare. 

Metoden som vi har använt oss av under denna undersökning är kvalitativa intervjuer. Vi har 

intervjuat ett antal manliga och kvinnliga idrottslärare som arbetar på skolor i Uppland respektive 

Västmanland. Svaren från intervjuerna ligger till grund för resultatdelen. Till grund för den 

teoretiska utgångspunkten har vi utgått från ett kvinnligt respektive manligt perspektiv. 

Resultaten från vår studie visar på hur idrottslärare som vi intervjuat i hög grad tänker kring sin 

arbetssituation och de har alla någon form av strategi för att undvika belastningsskador i yrket. 

Dessa strategier ser lite olika ut, men de mest vanliga är, att undvika att delta för mycket på 

lektionerna, använda eleverna som hjälp vid framplockning och tillbakaplockning av material, 

samt att använda eleven som resurs vid passning av andra elever och vid presentation av nya 

moment och övningar. När det kommer till frågan om det finns skillnader i strategier för de 

manliga och kvinnliga respondenterna så gick det inte att utläsa några signifikanta skillnader.  

Slutsatsen vi kan dra från vår studie är att de intervjuade idrottslärarna upplever sin 

arbetssituation som väldigt krävande och att det snarare är en regel än undantag att de måste ha 

ett speciellt arbetssätt eller strategi för att orka fysiskt i yrket. Idrottslärarna vi intervjuat uppger 

att yrket är väldigt komplext i den meningen att flera faktorer som stora klasser, säkerhet, 

administrativa uppgifter och dåliga arbetsförhållanden spelar in på deras fysiska hälsa. 

 De Idrottslärare vi har intervjuat, har inte någon specifik strategi, då det är svårt att tillgodose alla 

faktorer runt omkring.    
 

Nyckelord 

Idrottslärare, belastningsskador, arbetsmiljö, didaktiska strategier och förebyggande arbete. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Under de praktiktillfällen vi har haft inom ämnet idrott och hälsa så har vi märkt att lärarna i 

detta ämne upplever det som väldigt krävande. Flera av våra lokala lärarutbildare har berättat att 

de har flera olika fysiska skador på grund av sitt yrke, dessa skador har bland annat varit 

diskbråck, knäskador (där båda knäna fått bytas ut med två plastproteser), hörselskador med 

mera. 

 

Till skillnad från andra lärare så har lärare i ämnet idrott och hälsa ett mer fysiskt slitsamt arbete. 

Det finns risker som att man t.ex. hoppar in och deltar i lektioner ouppvärmd, och därmed har 

lättare att skada sig. Rösten får också ta mycket stryk då idrottslärarna ofta måste skrika i vissa 

situationer när det blivit för mycket tumult. Eftersom vi tänkt oss ett helt yrkesliv som 

idrottslärare så tyckte vi att det vore väldigt intressant att undersöka om idrottslärare har särskilda 

strategier för att orka med sitt arbete. 

 

I och med att vi varit med i olika VFU-perioder genom åren så har det framkommit att jobbet 

som idrottslärare kräver otroligt mycket energi för att man ska orka med. Kritiska situationer 

uppstår ofta i yrket som idrottslärare - material som går sönder, eller man ska passa elever i olika 

övningar. Inte sällan är detta situationer som påverkar ens fysiska hälsa negativt. Vårt intresse för 

att skriva denna uppsats väcktes i samtal med våra blivande kollegor, då vi märkte att det finns en 

slags outtalad strategi bland idrottslärare kring hur man bör arbeta för att undvika skador i sitt 

yrke. Det är just de tankar och reflektioner som de idrottslärare vi har träffat, har kring sitt yrke 

och de skador som det kan medföra, som fick oss att skriva denna uppsats.  

Redan under de första praktikperioderna sa våra lokala lärarutbildare till oss, att vi gjorde alldeles 

för mycket i form av framplockning och deltagande. Det var också något som vederbörande sa 

till oss var det största ”felet” som lärarkandidaterna gjorde, nämligen att man ”hjälper” eleverna 

för mycket, i längden kommer detta inte att hålla då eleverna kommer att bli bekväma, då de ser 

att ni gör allting för dem, och ni som idrottslärare kommer inte att hålla särskilt länge. Dessa ord 

tog vi till oss, då vi mer eller mindre gått in med en ganska naiv inställning som innefattade att 

jobba som idrottslärare bara gick ut på att undervisa en grupp elever. Det didaktiska arbetet med 

eleverna är självklart en stor del av idrottslärarens vardag, men efter de praktikperioder som vi 

har varit ute på har vi märkt att en minst lika stor del av arbetet handlar om att hela tiden planera 

undervisningen så att man inte sliter ut sin kropp. 

Efter samtalet så började vi skriva upp varje lektion, där lektionen innehöll en planering i form av 

samling, iordningsställande av materiel och framför allt vad man borde tänka på till nästa gång. 



7 
 

Eftersom vi använt oss av denna planering vid senare praktikperioder, så har vi också märkt 

skillnader i lektionernas kvalitet. Slutsatsen vi drog av detta var att man behöver ha vissa riktlinjer 

klara för sig för att allt ska flyta på lite lättare, och vi själva som idrottslärare kände oss mer 

piggare och alerta. Det är just dessa riktlinjer som vi vill undersöka vidare. Har de idrottslärare vi 

intervjuat dessa speciella riktlinjer klara för sig eller är det någonting som man inte reflekterat 

över? 

 

Från början hade vi ambitionen att undersöka vilka skador idrottsläraren är mest utsatt för, 

fysiska såväl som psykiska, samt vilken didaktisk strategi idrottsläraren hade för att undvika dessa 

skador. Vi förstod efter samtal med handledare att vi var tvungna att begränsa vårt område till att 

endast fokusera oss på att undersöka om, och i så fall hur idrottsläraren arbetar didaktiskt på 

något sätt för att undvika skador i sitt yrke.   
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1.3 Bakgrund 
 

Skolöverstyrelsen gav 1989 ut ett material i syfte att förebygga skador bland lärare i idrott och 

hälsa1. Det som man bland annat kan utläsa ur denna text är att idrottsläraren bör ha:  

 

- Bra ordning och planläggning 

- Bra material som uppfyller de säkerhetsföreskrifter som finns 

- Uppvärmning som förebyggande åtgärd 

- Grundlig inlärning av nya moment och övningar 

- Mottagare ska finnas tillgänglig om det behövs vid övningar som t.ex. hjulning   

 

Yrket som idrottslärare kräver mycket rent fysiskt, och det är självklart att kroppen utsätts för 

ibland extrema påfrestningar. Att arbeta som idrottslärare innebär att man har flera riskfyllda 

arbetsuppgifter som kan medföra fysiska skador till exempel, framplockning av material och visa 

övningar för elever. Att ha strategier i form av samlingar och rutiner måste även ses ur ett 

didaktiskt perspektiv, då lektionens kvalitet blir mycket bättre då alla vet vad de ska göra, och vad 

som kommer att ske. 

Statistik från SCB 2009 visar på att yrkesgruppen lärare har en klar skillnad vad gäller frekvensen 

av sjukskrivningar för män respektive kvinnor. Av 1000 anställda var det 5 män som var borta 

från arbete i mer än fjorton dagar på grund av en fysisk skada, motsvarande siffra för kvinnor var 

13 per år 2. 

I AFAs årliga skaderapport från 2009 så går det att utläsa att de vanligaste händelsetyperna för 

allvarliga arbetsolycksfall som var rapporterade, var delta i träning, övning eller annan aktivitet, 

dessa faktorer är ständigt återkommande i en idrottslärares arbetsvardag. Per 1000 sysselsatta 

kvinnor inom läraryrket var det 336 st som var med om en arbetsplatsolycka, och vilket 

resulterade i mer än 30 dagars sjukfrånvaro, motsvarande siffra för män var 157st3.  

Det skall tilläggas att dessa siffror är för lärare i allmänhet, men vår tolkning av statistiken är att 

dessa arbetsplatsolyckor förekommer främst för idrottslärare. 

Med detta som bakgrund är det av intresse att se vad arbetsmiljölagen säger om skador. Där går 

det bland annat att utläsa att arbetsorganisationen, arbetsinnehållet och den teknik som finns ska 

vara beskaffad på ett sätt som gör att man inte utsätts för fysiska eller psykiska skador4. 

I kursplanen för idrott och hälsa står det att ämnet syftar till att utveckla elevens förmåga att 

planera och praktiskt genomföra olika idrottsliga aktiviteter5. Dessa förmågor innefattar att eleven 
                                                 

1 Skolöverstyrelsen (1989): Idrott och hälsa, ett servicematerial för kursen i idrott för gymnasieskolan.Stockholm: Gymnasieskolavdelningen, 
s. 12. 
2 www.scb.se (hämtad 2011-12-12) 
3 AFA-försäkring (2009): Arbetsskaderapport. s. 15-16. 
4 Arbetsmiljölagen(2011), Arbetsmiljöverket Stockholm kap.2, 1§ 
5 Skolverket(2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet s.51. 

http://www.scb.se/
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hjälper varandra i undervisningen, och de blir då alla resurser för varandra och den undervisande 

läraren. Boken ”Idrottsdidaktiska utmaningar” skriver om de didaktiska utmaningarna som finns 

för idrottsläraren, där står det bland annat att en av utmaningarna är att få eleven att utvecklas 

socialt i undervisningen6. Att utvecklas socialt omfattar att man känner sig delaktig i 

undervisningen genom att man deltar aktivt och hjälper till med framplockning och 

tillbakaplockning av material till exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 Meckbach, Jane, Lundvall, Suzanne Larsson, (2007): Idrottsdidaktik – konsten att undervisa idrott. I: Håkan och Meckbach, 
Jane et al. . Idrottsdidaktiska utmaningar, s.18. 
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1.3.1 Definition av centrala begrepp 

 

I det här avsnittet har vi för avsikt att förklara de mest frekventa begreppen i vår studie. 

 

Belastningsskador 

Med belastningsskador menas ensidiga och långvariga muskelbelastningar som kan ge allvarliga 

besvär även vid liten användning av muskulaturen. Dessa skador utvecklas lättast vid enformigt 

arbete7.  Inom begreppet belastningsskador så kan man även inflika begreppet förslitningsskador. 
 

Strategi/Förebyggande arbete/Didaktiska strategier 

Dessa tre begrepp är i vår studie ett samlingsnamn på metoden/metoder som de intervjuade 

idrottslärarna har för att bedriva en god didaktisk undervisning samtidigt som de inte ska slita ut 

sig fysiskt. Didaktik som begrepp är en tanke att man lär ut något till någon, och att det kan 

resultera i att denne någon lär sig något8. Strategi är en metod för att uppnå ett mål. Målet uppnås 

genom att man successivt applicerar olika tankegångar. Ett problem går oftast att lösa om man 

konsekvent väljer den tankegång som minskar avståndet till målet9. 
 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön kan ses som förhållandena på en arbetsplats. Miljön ska vara sund, säker, 

tillfredställande och betryggande. Arbetet ska ordnas så att arbetstagaren själv kan påverka sin 

arbetssituation10. 
 

Ramfaktorer 

Ramfaktorer i samband med skolan är sådant som handlar om pengar, tid och lokaler. Även 

arbetsformer, stoff och läromedel samt eleverna lärarna, föräldrarna och annan skolpersonal finns 

med under detta begrepp11. 
 

 

 

 

 

                                                 

7 Sand, Olav et al. (2001): Människans fysiologi, s. 266.  
8 Kroksmark, Tomas (1999). Didactica Magma, s.11.  
9 http://www.ne.se/lang/strategi (hämtad 2011-11-29). 
10 http://www.ne.se/arbetsmiljö (hämtad 2011-12-21) 
11 Långström,S & Viklund,U (2006): Praktisk  Lärarkunskap. Studentlitteratur Lund. s. 19. 

http://www.ne.se/lang/strategi
http://www.ne.se/arbetsmiljö
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1.4 Tidigare forskning 
 

I det här avsnittet har vi för avsikt att redogöra för tidigare forskningsresultat som belyser 

belastningsskador bland lärare i idrott och hälsa. Vi kommer även att kartlägga forskningsmaterial 

som tagits fram i syfte att förebygga belastningsskador bland idrottslärare.  

 

1.4.1 Studier om idrottslärarens skaderisker  
 

1985 publicerade Gun Händel och Gunnel Runsjön en rapport om idrottslärarens arbetssituation. 

I denna rapport går det att utläsa att 40,1% av alla de äldre idrottslärare som uppnått en ålder av 

60 eller mer, som studien berörde hade bytt yrke12. Av dessa 40,1% så bytte 24 % yrke p.g.a. de 

förslitningsskador de dragit på sig i sitt arbete som idrottslärare. De delar av kroppen som är mest 

utsatta är enligt rapporten knän och ländrygg13. I en annan studie gjord på svenska idrottslärare 

skriven av Sandmark et. al (1999) så undersökte man hur fysiskt ansträngande en arbetsdag var för 

en idrottslärare, samt vilka följder en sådan ansträngning medförde på kroppen14. Resultatet från 

studien visade på att arbetet som idrottslärare är väldigt fysiskt ansträngande och att denna 

ansträngning medförde ökad risk för skador främst i knän och höftleder15.  I den andra delen av 

studien som kom ut året efter så undersökte man alla idrottslärare som tog examen mellan åren 

1957-1965( studien omfattades av 290 män och 281 kvinnor) och förekomsten av knä och 

höftledsskador som man ådragit sig på grund av yrket16. Studien visade att när deltagarna nått en 

ålder på 60 år så fanns endast 19 % kvar, verksamma i yrket. Resterande hade antingen bytt 

yrkesbana, eller blivit skolledare. 

En annan intressant aspekt som undersöks i Sandmarks studie är skillnaden i utsträckningen vad 

gäller fysiska skador mellan idrottslärare och medelpopulationen17.  De idrottslärare som deltog i 

denna undersökning var alla svenska män och kvinnor som tog sin examen från Idrottshögskolan 

mellan -57 och -65. Dessa jämfördes sedan med en slumpmässigt vald grupp som togs ur 

folkbokföringen, män (255 st.) och kvinnor (257 st.). Resultaten från denna undersökning pekade 

på att idrottslärarna hade högre frekvens av ledförslitning i knä, jämfört med kontrollgruppen. 

Hos de manliga idrottslärarna var det 2,8 gånger frekventare och för de kvinnliga idrottslärarna 

var det 3,2 gånger mer frekvent. Idrottslärarna hade i högre grad sjukfrånvaro från sitt jobb på 

grund av knäproblem jämfört med kontrollgruppen. För de manliga idrottslärarna var det 1,7 

gånger mer frekvent och för de kvinnliga var det 1,6 gånger mer frekvent. Undersökningen visade 

                                                 

12 Händel, Gun och Runsjö, Alex (1984-85): Vart tog de vägen?: Eller hur länge håller en gymnastiklärare? 
Rapport från gymnastiklärarsällskapets arbetsmiljögrupp. s. 1-23. 
13 Ibid s.1-23 
14 Sandmark et al (1999): Physical work load in physical education teachers. Applied Ergonomics 30 s 436 
15 Ibid s.440. 
16 Sandmark,  Hélène 2000. Musculoskeletal dysfunction in physical education teachers. Occup. Environ. Med. 57, s.673 
17 Ibid.s673-677. 
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även att bland de kvinnliga idrottslärarna var det 3,7 gånger mer så vanligt att de bytte jobb på 

grund av knäproblem korrelerat med kontrollgruppen, motsvarande siffra för de manliga 

idrottslärarna var 2,2. 

Eriksson & Karlsson (2011) skriver i sin undersökning ”Huvud axlar knän och tår (knän och 

tår!)”som handlar om idrottsläraren och dennes strategier för att orka i sitt yrke, att kvinnor är 

mer motiverade att sköta om sina kroppar och att arbeta förebyggande mot skador. 

 Trots detta så verkar det som att kvinnliga idrottslärare är de som blir mest drabbade av skador, 

vilket kan vara en orsak till att just de arbetar mer skadeförebyggande18. 

Studier om idrottslärares arbetssituation görs inte bara på nationell basis. År 2007 publicerades en 

artikel i den ansedda tidskriften ”Applied Ergonomics” som handlar om skador och 

hälsoproblem bland idrottslärare i Quebec. Studien omfattades av 314 idrottslärare. Av dessa 

uppgav 51 % av männen att de ådragit sig en skada i samband med sitt yrke, motsvarande siffra 

hos kvinnorna var 65 %19. 

 

 

1.4.2 Studier för att förebygga belastningsskador bland idrottslärare 
 

1988 publicerade Karin Lindén en undersökning med namnet ”Förstudier för att förebygga 

idrottslärarens belastningsskador”, i denna studie redovisas för vilka kroppsskador och andra 

svårigheter som en idrottslärare stöter på i sitt yrke20. Lindéns studie kan ses som ett svar på den 

rapport som presenterades 1985 av Gunnel Runsjön och Gun Händel21. I Lindéns studie går det 

att utläsa att de kroppsdelar som är mest utsatta för skador är knäna, vilket går i linje med 

Sandmarks resultat22. Syftet med Lindéns undersökning var att ta fram material för att minska 

och reducera de skador som förekommer i yrket som idrottslärare23. Lindens studie skulle 

komma att resultera i en handbok riktad till idrottslärare och idrottslärarutbildningen. Syftet med 

denna handbok var att upplysa, intressera och skapa debatt kring idrottslärarens arbetssituation24. 

Första upplagan utkom 1990 och har sedan dess gjorts om i fyra olika upplagor, varav den 

senaste heter ”Idrottsläraren och arbetsmiljön” från 201025. I den senaste upplagan går det bland 

annat att utläsa att idrottsläraren inte har tillräckligt bra arbetsförhållanden, vidare lyfts det fram 

insatser som bör göras för att förbättra idrottslärarens arbetssituation. Både Lärarnas 

                                                 

18 Eriksson, David & Karlsson, Karl (2011) Huvud axlar, knän och tår (knän och tår!) C-uppsats Uppsala Universitet s.2. 
19 Lemoyne, Jean (2007) Occupational health problems and injuries among Quebec’s physical educators.  I Appkied Ergonomics 38 s .625.  
20 Lindén, Karin (1988): Förstudier för att förebygga idrottslärares belastningsskador.  
Örebro: Högskolan i Örebro. s. 3. 
21 Händel & Runsjö. s. 1-23. 
22 Linden. s.3. 
23 Ibid. 
24 Skolöverstyrelsen (1989): Idrott och hälsa, ett servicematerial för kursen i idrott för gymnasieskolan. 
Stockholm: Gymnasieskolavdelningen, s. 1. 
25 Svenska idrottslärarförmedlingen och Lärarnas riksförbund. (2010): Idrottsläraren och arbetsmiljön – fjärde upplagan. Stockholm. s. 
1.  
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Riksförbund och Svenska idrottslärarföreningen har rekommenderat att denna handbok bör ingå 

i idrottslärarutbildningen26.   

 

I handboken ”Idrottsläraren och arbetsmiljö” bearbetas idrottslärarens arbetssituation, 

bestämmelser för att undvika och förebygga olyckor, ergonomi, förslag på metodik i 

undervisningen samt vilka lagar och bestämmelser som gäller27. Handboken beskriver 

idrottslärarens arbetssituation som väldigt komplicerad, eftersom idrottslärare oftast jobbar 

ensamma och inte sällan är avskilda från andra kollegor i en avlägsen byggnad. Många är det som 

har uppfattningar om ämnet idrott i skolan– rektorer, föräldrar, föreningsidrott, elever och 

massmedia28. 

Vidare går det att utläsa i handboken att idrottslärarens arbetsmiljö skiljer sig från de övriga 

lärarnas. Idrott och hälsa är ett ämne som är väldigt laborativt oftast med helklass och stor 

försiktighet måste beaktas när mycket material ska fram till lektionerna. Till skillnad från de flesta 

andra lärare måste idrottsläraren ständigt arbeta med säkerhet i sin undervisning och detta måste 

även genomsyra idrottslärares planering29. Lärare i idrott och hälsa har på senare år fått ökad 

arbetsbelastning, teoretiska beståndsdelar ska få större plats i undervisningen, samtidigt som de 

ofta ska vara mentor för en klass, ansvara för friluftsdagar och inte sällan blir de ansvariga för att 

arrangera friskvårdsaktiviteter för övrig personal30. I boken går det att läsa att rektorn på skolan 

är huvudansvarig för verksamheten, personalen och eleverna. Rektorn ska vara väl insatt i 

personalens arbete och då och då ha personliga samtal med idrottsläraren. Där idrottsläraren ska 

kunna diskutera sin arbetssituation med sin arbetsgivare31. 

 

Handboken ger även förslag på strategier för idrottslärare så att de ska orka längre fysiskt i sitt 

yrke. De förslag som handboken ger är bland annat att man ska försöka undervisa i ytterligare ett 

ämne samt att det ska ske en regelbunden kontroll av idrottslokal och redskap32. Vidare ger 

boken förslag på att arbetet ska planeras tillsammans med elever och kollegor, i denna planering 

ska fasta rutiner såsom samlingar innan och efter lektioner bestämmas. Idrottsläraren bör även 

lära eleven att ta ansvar, i och med dessa rutiner underlättas förhoppningsvis idrottslärarens 

arbetssituation.   

 

 

  

                                                 

26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. s.5. 
29 Ibid. s.6. 
30 Ibid. s.7. 
31 Ibid. s.5. 
32 Ibid. s.9. 
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1.5 Problemformulering 

När vi som nyexaminerade idrottslärare kommer ut i arbetslivet så är det självklart viktigt för oss 

och våra arbetskollegor att veta vilka skaderisker det föreligger med att vara idrottslärare. Det är i 

det närmaste oundvikligt att ens kropp kommer att få utstå en hel del påfrestningar.  

Frågan är om dessa påfrestningar på något vis kan undvikas – och i så fall hur? De idrottslärare vi 

har träffat på har uppgett att det gäller att ”tänka” smart kring sin undervisning för att hålla 

fysiskt i sitt yrke, detta medför en didaktisk utmaning då det gäller att bli skicklig verbalt för att 

kunna beskriva hur och vad som ska göras för eleverna under en lektion. Intressant att undersöka 

och det som är i fokus för vår studie, är hur idrottslärare vi har intervjuat tänker för att undvika 

skador i sitt yrke samtidigt som de ska undervisa sina elever. 

Ytterligare en intressant aspekt som vi har valt att undersöka i vår studie är huruvida det finns 

några strategiska skillnader mellan de manliga och kvinnliga idrottslärare vi intervjuat. 
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1.6 Teoretisk utgångspunkt 
 

Vår studies teoretiska utgångspunkt kommer att utgå från ett perspektiv på konstruktion av 

kvinnligt och manligt, där vi har för avsikt att undersöka om strategier för att undvika fysiska 

skador i yrket skiljer sig mellan manliga och kvinnliga idrottslärare.  
 

1.6.1 Perspektiv på konstruktion av kvinnligt och manligt 

För att förstå hur konstruktionen av manligt och kvinnligt uppkommer så diskuteras genus och 

dess innebörd. Yvonne Hirdman skriver i sin artikel ”Genussystemet-reflektioner kring kvinnors 

sociala underordning” för att förstå begreppet genus så måste man problematisera det engelska 

ordet ”gender” som kan utläsas som både könsroll och socialt kön33. Vidare menar Hirdman att 

många har gett ”gender” översättningen till socialt kön, detta menar hon inte stämmer in på 

verkligheten då socialt kön blir en klumpig översättning. Istället förordar Hirdman ordet genus, 

som man kan använda som översättning av det kulturellt gjorda könet34. Hon föreslår att när man 

pratar om genus så ska man sätta namn på den kunskap som vi får om manligt och kvinnligt, vår 

allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt egentligen konstrueras. Hon menar att det blir 

en utveckling från begreppet könsroll via socialt kön till genus, där innehållet av begreppet hela 

tiden får en större innebörd. Genus kan på detta sätt förstås som något föränderligt bland män 

och kvinnor, där främst de biologiska skillnaderna utnyttjas. Detta i sin tur kan ge upphov till 

eller skapa föreställningar och sociala praktiker, som i sin tur kan få till följd att även biologin kan 

förändras35. Att manligt och kvinnligt är sådant som vi själva konstruerar är även något Håkan 

Larsson håller med om i sin artikel ”Idrottens genus”. Larsson skriver vidare att en vanlig 

missuppfattning är att begreppet genus är beteckningar på forskning som undersöker främst 

kvinnliga problemområden. Istället menar Larsson att fokus bör ligga på relationen mellan 

manlighet och kvinnlighet36. I boken ”Idrottsdidaktiska utmaningar” problematiserar Larsson vad 

manlighet och kvinnlighet innebär i olika historiska, kulturella och sociala sammanhang. Larsson 

menar att det i samhällen finns olika normer för kvinnligt och manligt. Dessa normer finns även i 

olika samhällsarenor som inom till exempel idrotten, för att bli accepterad som man eller kvinna 

så måste man anpassa sig och rätta sig efter de normer som finns inom respektive arena37.   

                                                 

33 Hirdman, Yvonne(1993): Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. I: Eriksson, Christine (red.),   
Genus I historisk  forskning. Lund. Studentlitteratur. s. 147. 
34 Ibid s.148. 
35 Ibid.s.149. 
36 Larsson, Håkan(2003): Idrottens genus. Lärarhögskolan Stockholm s.2. 
37 Larsson, Håkan (2007): Lika för alla – om likabehandling i idrott och hälsa. I: Larsson, Håkan och Meckbach, Jane et al.  
Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber. s. 233. 
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1.6.2 Manlig och kvinnlig idrott ur ett historiskt perspektiv 
 

Kvinnor hade ingen som helst tillåtelse att delta i de antika olympiska spelen. Idealet av en 

olympisk idrottare var en stor och stark man, och om en kvinna ens råkade komma in på ett 

olympiskt spel så skulle hon enligt utsago bli kastad över ett stup38. 

Hassmén och Plate skriver i boken Idrottspsykologi i samhället, att under 1700 och 1800-talet 

blev det stora ekonomiska och politiska förändringar, vilket förde med sig sociala förändringar 

för familjen och nya roller för män och kvinnor. Det blev en tydlig uppdelning av fördelningen 

av kvinnors och mäns uppgifter och med detta blommade en diskussion upp om kvinnors och 

mäns fysiska egenskaper. Kategorierna utgick mycket efter biologi och sexualitet, och dessa 

skillnader användes som stöd för hela resonemanget. Idrotten blev central som 

socialiseringsprocess för män, för att visa sig biologiskt överlägsna kvinnorna39. 

I Eva Olofssons upphandling diskuteras skillnaderna mellan manligt och kvinnligt ur ett 

idrottsperspektiv. Hon skriver bland annat att den svenska idrotten blev skapad av män, för män 

under 1800-talet40. Efter många olika remisser som på grund av orsaker som till exempel, att 

kvinnan skulle mista sin ”kvinnlighet”, så dröjde det ända fram till 1916 innan kvinnan blev 

allmänt erkänd som idrottsutövare41.  

Det faktum att kvinnan blev så sent erkänd som professionell idrottsutövare har givetvis påverkat 

kvinnans idrottliga självbild. Kutte Jönsson menar i sin bok ”Idrottsfilosofiska introduktioner”42 

att idrott är en disciplinering av kroppar, och att vid träning av kroppen så formas den för att 

uppfylla ett visst syfte. Detta syfte kan bland annat vara att man vill bli mer attraktiv på olika 

marknader – till exempel arbetsmarknaden eller äktenskapsmarknaden43. Denna disciplinering 

som Jönsson tar upp är enligt honom i högsta grad genusmärkt. Det är den manliga kroppen som 

har utgjort normen för idrotten och den är främst den manliga kroppen som möter oss i olika 

massmediala sammanhang där idrott är i fokus44. Vidare diskuterar Jönsson kring olika historiska 

föreställningar som finns om ”manligt” och ”kvinnligt” till exempel att män är aktiva och kvinnor 

är passiva45. En annan uppfattning som tas upp är att män är mer smärttåligare än kvinnor och 

därmed har en fördel i idrottsliga sammanhang. Jönsson beskriver det på följande sätt: 
                                                 

38 Schneider, Angela J (2000): On the definition of”woman” in the sport kontext. Values in sport London 
39 Hassmén, Peter & Plate Johan (2003) Idrottspsykologi Natur och Kultur Stockholm 
40 Olofsson, Eva (1989): Har kvinnor en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 
1900-talet. Diss. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet . s.13. 
41Ibid. s 63  
42 Jönsson, Kutte (2007): Idrottsfilosofiska introduktioner. Idrottsforum. Malmö högskola. s. 183.  
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. s. 184. 
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En av de mest rotade föreställningarna är att kvinnor inte tål smärta lika mycket som män. Kvinnor är alltså 

”svagare”. De påfrestningar olika idrotter har på kropparna passar, enligt denna logik, manliga kroppar bäst46. 

 

Författaren Jennifer Hargreaves skriver i sin bok ”Sporting females” att män och kvinnor föds in 

i olika roller beroende på om de är män eller kvinnor47. Skillnaden mellan män och kvinnors 

beteende som aggressivitet och tävlingsinstinkt är egenskaper som enligt Hargreaves tillskrivs de 

båda könen i mycket tidig ålder48. Dessa egenskaper är i sin tur väldigt viktiga i sportsliga 

sammanhang, något som leder till att män i större utsträckning förväntas delta i sporter till 

skillnad från kvinnor49. En annan viktig aspekt som Hargreaves tar upp i sin bok är att sport idag 

har blivit en slags tillflykt för män och mannens aggressivitet och tävlingsinstinkt50. Hargreaves 

hänvisar till en författare vid namn Messner som 1990 kom ut med boken ”Critical Feminist 

perspectives”, där han menar att sporten idag har blivit en av de sista ”ställningarna” i samhället 

där män får visa sin ”manlighet” och därmed skilja sig från det alltmer feministiska samhället51.  
 

Sport has become one of the last bastions of male power and superiority over – and separation from – the 

feminization of society52.     

 

Med Olofsson, Jönssons och Hargreaves böcker som grund går det utan svårighet att konstatera 

att kvinnliga idrottsutövare har haft det svårt för att bli allmänt erkända. Olika uppfattningar och 

föreställningar om mannen och kvinnan har fått stå i vägen för den kvinnliga idrottsrörelsen. Det 

har av tradition varit vanligare att män i högre utsträckning än kvinnor utövar idrott. Mannen har 

fått varit normen för idrott. De fysiologiska olikheterna mellan män och kvinnor är centralt att ta 

upp i denna frågeställning.  
 

 

1.6.3 Fysiska faktorer som skiljer sig mellan män och kvinnor 
 

För att få svar på vår frågeställning om arbetssättet för att undvika belastningsskador skiljer sig 

mellan kvinnliga och manliga idrottslärare, så är det av yttersta vikt att vi belyser om det finns 

                                                 

46 Ibid. 
47 Hargreavs, Jennifer(1994): Sporting females, Critical issues in history and sociology of womens´s sports. Routledge. London. s. 146. 
48 Ibid. s.147. 
49 Ibid. 
50 Ibid. s.38. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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några fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor. I boken ”Physiology of Sport and 

Exercise” tar författarna Wilmore och Costill upp följande. Eftersom kvinnor inte har lika stor 

mängd testosteron som män, så har kvinnor generellt sett mindre muskelmassa än män53. Vidare 

menar författarna att kvinnans menopaus bidrar till att kvinnans könshormon östrogen inte 

bildas i samma mängd som innan menopausen, och detta menar författarna kan leda till ökad risk 

för frakturer. Bildandet av östrogen kan börja avta redan i 30-årsåldern54.  En av östrogenets 

funktion är att stimulera bildandet av bentillväxt55. Detta kan vara en bidragande orsak till varför 

kvinnliga idrottslärare ådrar sig skador i högre utsträckning, vilket går i linje med Sandmarks 

undersökning från 2000. 

En intressant aspekt som Håkan Larsson tar upp i sin avhandling ”Idrottens genus” är att 

skillnaderna mellan män och kvinnor är något som vi konstruerar själva, detta synsätt betecknar 

Larsson som ett konstruktivistiskt perspektiv56. Larsson menar att idrotten är en social 

konstruktion där manliga normer skapas. Detta resonemang stödjer Hargreavs uppfattning om 

att män och kvinnor föds in i olika uppsättningar av roller. Larsson och Hargreavs menar alltså 

att kvinnan redan från födseln fostras in i en roll som ”svagare” än mannen. Dessa föreställningar 

om manligt och kvinnligt är ytterligare faktorer som skiljer de båda könen åt. Vidare diskuterar 

författarna kring frågan om män är mer fysiskt aktiva än kvinnor och om detta även bidrar till att 

de fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor ökar. Alltså att de fysiska skillnaderna mellan män 

och kvinnor är något vi själva i viss mån skapar, och innebär det i så fall att kvinnan i rollen som 

idrottslärare ser sitt jobb som mer betungande än vad männen gör, eftersom det förväntas av 

henne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

53 Costill, David & Wilmore Jack (2004): Physiology of Sport and Exercise Human Kinetics Hong Kong s. 580. 
54 Ibid s. 591. 
55 Henriksson, Olle & Rasmusson, Margareta (2007): Fysiologi med relevant anatomi Studentlitteratur. s. 111.  
56 Larsson, Håkan(2003). Idrottens genus. Lärarhögskolan Stockholm. s. 5.   
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1.7 Syfte och frågeställningar 
 

1.7.1 Syfte 

Den här studien har till avsikt att undersöka hur de idrottslärare vi har intervjuat använder 

strategier för att undvika belastningsskador i sitt yrke, samt om dessa strategier i så fall ser olika ut 

för manliga och kvinnliga idrottslärare. 
 

1.7.2 Frågeställningar 

 

  – Hur ser de strategier ut som idrottslärare i vår undersökning har för att orka fysiskt i sitt 

yrkesval? 

 

  – Går det att särskilja något/några slags mönster som skiljer de manliga respektive kvinnliga 

idrottslärarna kring hur de arbetar preventivt för att undvika skador i sitt yrke? 
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2 Metod 
 

2.1 Urval 
 

Undersökningsgruppen bestod enbart av lärare i ämnet idrott och hälsa. De geografiska områden 

vi gjorde intervjuerna på var i Uppland och Västmanlandregionerna. Detta för att det 

underlättade rent praktiskt för oss att bege oss dit och genomföra intervjuerna. 

Urvalet av idrottslärare till intervjuerna kommer att baseras på ett så kallat strategiskt urval, icke 

slumpmässigt urval och ett bekvämlighetsurval. 

 

Urvalen av intervjupersoner gick till på följande sätt i vår undersökning. Som mall har vi använt 

oss av Jan Trosts bok ”Kvalitativa intervjuer”, i denna bok skriver han angående urval att man 

först väljer ut ett antal variabler som är karakteristiska för ens undersökning. I vår undersökning 

finns två huvudvariabler, kvinnor respektive män. Utöver dessa variabler väljer vi en ytterligare 

variabel, skillnadsmönster bland de intervjuade manliga och kvinnliga idrottslärare vad gäller 

deras arbetssätt för att undvika fysiska skador i yrket. Vad gäller vår undersökning så finns många 

variabler i synliga register, register som man kan få tag på om man kontaktar Lärarnas 

riksförbund eller andra instanser med statistik57. Trost menar också att det finns ytterligare ett 

steg som det strategiska urvalet bör innehålla. Detta steg innebär att man väljer ut kategorier eller 

variabelvärden och delar upp dessa i mindre grupper. Vår studies syfte var att ta reda på om, och i 

så fall vilka strategier de intervjuade idrottslärarna hade för att orka fysiskt i arbete. Uppdelningen 

av variabler blev då strategi(huvudvariabel) – hur framplockning av material går till under 

lektionerna, eleven som resurs i undervisningen, och så vidare.  

 

Esiasson et al. menar att ett icke slumpmässigt urval med fördel kan användas när det kommer till 

svåråtkomliga eller icke registrerade grupper av personer58. Icke slumpmässigt urval var av 

intresse att använda i vår studie, eftersom det finns väldigt lite om ens någon statistik kring hur 

idrottslärarens arbetssituation ser ut. Då det strategiska urvalet ibland inte går att genomföra så 

har vi tagit fram en reservplan. Denna går ut på att använda oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Det innebär att man tar det som man får tag på. Vissa personer har vi fått tag 

på genom en så kallad snöbollsmetod, detta innebar att när vi intervjuat en person, så frågade vi 

om han/hon kände någon annan som skulle kunna tänkas ställa upp59. 

 

                                                 

57 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s138. 
58 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007). Metodpraktikan, 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. s. 214 
59 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s.140. 
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2.2  Intervju som metod 
 

I vår studie har vi valt att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Anledningen till att 

vi valde att göra en kvalitativ undersökning grundar sig på syftet med studien. Studiens syfte är 

bland annat att ta reda på hur de idrottslärare vi intervjuar resonerar och tänker kring de skador 

de eventuellt ådrar sig under sitt yrkesverksamma liv. Av tradition är det mer lämpligt att utföra 

en kvalitativ studie när man har för avsikt att ta reda på hur människors sätt att diskutera eller 

uppfatta ett tankemönster. Jan Trost uttrycker det på följande sätt i sin bok ”Kvalitativa 

intervjuer”: 

 

Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att 

särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig60. 

 

Under detta resonemang inflikar även Esiasson et al. och Kvale att metoden går under en så 

kallade respondentundersökning, där det centrala ligger i vad svarspersonerna tycker och tänker61. 

Vidare menar Kvale att när man utgår från människors vardagserfarenheter så är detta ett signum 

för samtalsintervjun62. 

 

Studien planeras utifrån dess detaljer och de skall ses i förhållande till senare stadier, och mot 

bakgrund och syfte, även en intervjuguide konstrueras63. 

Intervjuer är alltså det instrument med vilka vi har besvarat våra frågeställningar. Vi har 

genomfört intervjuerna på lärare som undervisar för yngre åldrar respektive äldre åldrar. Detta 

för att få svar på frågeställningen om idrottslärarens strategi för att hålla i yrket skiljer sig mellan 

män och kvinnor . Nedanstående text är tänkt att beskriva hur vårt datamaterial samlades in samt 

hur databearbetningen gick tillväga. 

 

2.3  Genomförande 
 

Kontakt togs med hjälp av telefon och e-post med ett antal idrottslärare som undervisar på 

grundskola och gymnasium. Intervjuerna ägde rum på olika platser, som i idrottslärarnas skola, 

hemma hos den intervjuade, eller på neutral mark. Det kan vara ett bra sätt att låta den 

                                                 

60 Ibid. s.32. 
61Esiasson,  Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007). Metodpraktikan, 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. s. 258. 
62 Ibid. s.285. 
63 Trost ,  Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s.50. 
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intervjuade bestämma platsen för intervjun, då vederbörande tar sig tid att ställa upp för en 

intervju så kan det verka rimligt att han/hon bestämmer var intervjun ska äga rum64. 

 

Varje genomförd intervju tog cirka 40 minuter till 60 minuter. Själva intervjuerna skedde i de 

flesta fall i idrottshallen eller i anslutning till idrottslärarens arbetsrum. Samtliga intervjuer 

genomförde vi var för sig.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon som våra telefoner var utrustade med. För att en 

kvalificerad analys ska kunna göras kan det krävas att alla verbala uttryck, även hummanden och 

skratt finns dokumenterade, detta görs lättast om intervjuaren har spelat in intervjun på något 

sätt65.  

 

2.4 Databearbetning 
 

Vår databearbetning av studiens råmaterial delades in i olika stadier. Dessa stadier finns beskrivna 

i Lantz bok ”Intervjumetodik”. Enklast är att illustrera våra tänkta stadier i följande modell: 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Beskriver vårt tillvägagångssätt vid bearbetning av materialet.  

Det första steget blev att reducera vårt råmaterial till vad som egentligen skulle användas i 

studien. Här blev all data som inte var relevant för att besvara frågeställningarna överflödigt, och 

                                                 

64.Ibid s.60. 
65 Lantz,Annika (2007) Intervjumetodik  Lund: Studentlitteratur. s.105. 
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det försvann i datareduktionen. Viktigt att komma ihåg här är att detta steg är ett led i processen 

och kan väcka nya tankar om området66. Vad gäller vår studie så handlade det här om att sortera 

bort de intervjusvar som inte var relevanta för vår undersöknings syfte och frågeställningar, detta 

skedde under datareduktionen. De intervjusvar vi fick var väldigt intressanta, och vissa av dem 

väckte tankar om att göra ytterligare studier, men detta återkommer vi mer till i diskussionen.     

Att skapa dimensioner gick ut på att hitta sammanställande ord och meningar som beskrev olika 

kategorier på all det data vi hade. Dessa ord och meningar finns mer utförligt beskrivna i 

resultatdelen. Det handlade alltså här om att på något sätt programmera kunskapsstoffet vi hade 

utan att betydelsen försvann67. Vårt datamaterial delades upp i olika kategorier vilka bildades 

utifrån de intervjusvar vi fick in. Det svåra i detta steg var att se till att betydelsen av de svar vi 

fick in inte gick förlorad. Detta försökte vi undvika genom att vi var noggranna och strikta när vi 

bearbetade de svar vi fick in, vilket är vikigt vid sammanställning av intervjuer68. 

 

Vid sökandet av mönster handlade det om att lyfta fram de olika delarna och därifrån kunna se 

vad som karakteriserar helheten. Genom denna process sammanställde vi förhoppningsvis 

datamaterialet så att det blev möjligt att begrunda och ”sortera ut” det väsentliga från de 

dimensioner vi skapat 69. I vår studie representerar de olika huvudtemana i resultatdelen 

dimensionerna, under dessa huvudteman har vi skrivit ytterligare underteman vilket representerar 

de mönster vi har arbetat fram i vår studie.  

Det sista ledet i modellen handlade om att undersöka betydelsen av de slutledningar som dragits. 

Vad gäller vår studie så var det centrala för att ta reda på detta, att tänka igenom intervjuns äkthet. 

Ett led som gör att intervjun blir mer tillförlitlig är att det genomförs provintervjuer som 

behandlas innan man gör de andra intervjuerna 70. Viktigt att tänka igenom i detta led är om det 

finns några alternativa tolkningsmöjligheter – vilka i sådana fall? Ett sätt att testa trovärdigheten 

av de slutsatser som dras från studien är att låta en oberoende person testa processen för 

databearbetningen. Det är därmed förutsatt att denne person har samma förförståelse och 

kunskap om området. Frågor som är värda att ställa vid genomgång av detta stadium är t.ex. – 

finns det skillnader i bakgrund bland de olika intervjupersonerna som kan ha bidragit till att de 

valt och svara på ett visst sätt? Finns det tidigare forskning på området, som visar på samma 

mönster? När vi sammanställde våra intervjuer och drog slutsatser så försökte vi hela tiden ha 

råmaterialet i åtanke, så att slutsatserna speglade de data vi först fick in. Därför finns pilen mellan 

råmaterialet och slutsatser i figuren. 

 

                                                 

66Ibid.s.110. 
67 Ibid.s.110. 
68  Larsen, Kristin (2009). Metod helt enkelt. Malmö: Gleerup.s.97.  
69 Ibid.s118. 
70 Ibid.s.121,123. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 
 

Med validitet menas att instrumentet i fråga (intervjun) som man använder sig av i 

undersökningen, skall mäta det den är avsedd att mäta. Intervjuaren bestämmer helt enkelt hur 

hög validitet det blir på undersökningen, beroende på vilka frågor som ställs. Eftersom vår 

undersökning till stor del bygger på de intervjusvar vi får. Att utgå ifrån tidigare forskning inom 

området är enligt Esaiassaon et al. ett bra sätt för att få till en bra validitet för en undersökning, då 

man kopierar en operationalisering som exempelvis andra forskare använt sig av, detta görs på ett 

kumulativt sätt, kort sagt man ”ställer sig på axlarna” hos de tidigare forskarna, vilket gör det 

möjligt att jämföra resultaten mellan olika undersökningar71.  

 

För att få en större tillförlitlighet i våra intervjusvar lät vi genomföra en pilotintervju innan vi 

gjorde de ”verkliga” intervjuerna. Denna pilotintervju lät vi genomföra på en kursledare för idrott 

och hälsa. Genom denna intervju fick vi reda på vad som var relevant och vad som skulle kapas 

bort72. De intervjuteman som finns med i vår intervjuguide arbetades fram dels i samråd med 

kursledaren för idrott och hälsa samt i diskussioner med våra handledare i idrott och hälsa som vi 

haft under vår praktikperiod under denna termin. Genom dessa diskussioner fick vi större klarhet 

i vad dessa idrottslärare samt kursledare tyckte var betydelsefullt när det handlar om att försöka 

kartlägga idrottslärarens syn och uppfattningar på yrket och det som är relevant för vår uppsats. 

Eftersom undersökningen är beroende av vad vi får för svar så är det extremt viktigt att 

intervjufrågorna är utformade för att tillgodose syftet. Detta fick vi mer klarhet i efter 

pilotintervjun. Eventuella följdfrågor och teman blev mer koncisa för undersökningens syfte. 

Vi utgick från tidigare studier som är gjorda på detta område, och vi vill med vår studie 

undersöka om något nytt beteendemönster till exempel kan urskiljas. Detta går i linje med Trost 

som menar att när man gör en ny undersökning inom ett speciellt område, så behöver man 

nödvändigtvis inte få samma resultat när man gör undersökningen igen73. 

 

Intervjuerna ska även ha en hög grad av reliabilitet för att vara trovärdiga, det vill säga att 

resultatet i studien ska bli samma bortsett från vem som genomför den eller hur många gånger 

den utförs74. För att säkerställa att vår undersökning har så hög reliabilitet som möjligt så har vi 

varit väldigt noggranna med att hålla reda på vem som har sagt vad i intervjuerna och inte blandat 

ihop vår samlade data. 

                                                 

71 Esiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007). Metodpraktikan, 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. s.66. 
72 Trost ,  Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s.44. 
73 Ibid.s.132. 
74 Esiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007). Metodpraktikan, 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. s. 48-49. 
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2.5 Felkällor 
 

Intervjuer är en bra källa när det gäller att undersöka respondenternas sätt att tänka och resonera 

kring ett ämne 75. Självklart finns det brister i intervjuer också. Det finns en stor risk att 

intervjupersonen berörs av situationen och av intervjuaren och det kan i sin tur få utslag på vad 

som sägs där och då76. Ytterligare en felkälla som kan dyka upp när man genomför intervjuer, 

handlar om att intervjupersonen ska redogöra för de eventuella brister som han eller hon anser 

sig ha. Vissa av personerna kanske inte vill visa upp några brister och risken finns därmed att de 

inte delar med sig all information vi är ute efter. 

 Författarna Lindén & Pienitzka redogör för klassiska manliga och kvinnliga egenskaper i boken 

”Kvinnligt, manligt, mänskligt”, där tillskrivs mannen egenskaper som tävlingsinriktad, stark och 

fokus mot ett mål77, mannen ska inte visa sig svag. Med detta som bakgrund går det självklart inte 

att generalisera att alla de män som ingår i denna studie skulle avstå från att utge information om 

de eventuella brister de har, men det är en faktor som bör tas i beaktande vid redovisningen av 

denna studies resultat. För att minimera dessa eventuella felkällor så har vi försökt sammanställa 

intervjufrågor som är enkla och raka till sin natur, med fokus på att intervjupersonen ska känna 

sig bekväm. Under själva intervjun är det viktigt att den intervjuade får möjlighet att tala fritt, 

välja sina egna ord, deras upplevelser och synsätt78.  

 

 

 

 

2.6 Etiska aspekter 
 

Vid alla typer av undersökningar är det viktigt att komma ihåg är att den forskning som utövas 

ska hålla en sådan kvalité och standard att den är tillförlitlig samt att den ska uppfylla vissa krav. 

Detta krav som också brukar betecknas som forskningskravet innebär att de åtkomliga 

kunskaperna utvecklas och förbättras och att metoderna utvecklas inom forskningen. 

Forskningskravet finns av den anledningen att forskaren ska kunna hänvisa till detta krav och 

därigenom försvara sina ställningstaganden mot maktbefogenheter och privatpersoner. 

Individskyddskravet är ett annat krav som av tradition brukar nämnas, där det diskuteras kring 

                                                 

75 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s.32. 
76 Larsen, Kristin (2009). Metod helt enkelt. Malmö: Gleerup.s.81.  
77 Lindén, Lennart & Pienitzka (2009). Kvinnligt, manligt, mänskligt. Visby. Books on demand. s.39. 
78 Larsen, Kristin (2009). Metod helt enkelt. Malmö: Gleerup.s.85.  
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etik inom forskningsvärlden. Detta krav är det centrala när det kommer till forskningsetiska 

överväganden och innebär att ingen individ får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller åkomma. Kravet innebär även att det inte får bedrivas sådan forskning som 

skapar för stor insyn i personers privatliv79. 

Viktigt att komma ihåg att dessa krav aldrig är absoluta, utan de är beroende av varandra. 

Ansvarig forskare måste inför varje vetenskaplig undersökning väga värdet av de förväntade 

kunskaperna av forskningen mot de eventuellt negativa konsekvenser det kommer innebära för 

de personer som undersökningen omfattar.  

 

I vårt arbete är det främst individskyddskravet som kommer stå i fokus, därför har vi nedan tänkt 

föra en vidare diskussion om det. Individskyddskravet brukar delas upp i fyra olika allmänna krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 80. 

 I våra intervjuer är det viktigt att komma ihåg och värna om den intervjuades integritet. Innan 

intervjun berättar vi för den intervjuade att det självklart är tystnadsplikt som råder och att 

han/hon kan välja att avbryta intervjun när som helst 81 , samt att om den intervjuade vill stryka 

någon eller några delar av intervjun ska det självklart också tillfredsställas82. Ytterligare en viktig 

sak att ha i åtanke är att de personer som intervjuas ska inte på något sätt kunna identifieras 

genom det material som presenteras i studien (konfidentialitetskravet). Av den anledningen låter 

vi de intervjuade samt den skola de arbetar på ha fingerande namn. Problem som kan uppstå vid 

intervjuerna är att intervjupersonen kanske säger ”off-the-record” eller liknande vilket innebär att 

intervjuaren får information som han/hon formellt inte fått. Denna information kan bli mycket 

värdefull i studien – men här återkommer konfidentialitetskravet och vi får absolut inte använda 

denna information så att det kan ledas tillbaka till uppgiftslämnare83. 

 

2.7 Reflektion över metod 
 

Valet att ha intervjuer som metod funkade väldigt bra. Som vi nämnt tidigare så är intervju en bra 

metod när man vill ta reda på hur människor tänker och reflekterar kring ett visst ämne84.  

När vi genomförde intervjuerna så fick vi även en större inblick av helheten. Det vi menar är att 

en del intervjuer har gjorts i anslutning till idrottshallen, och på så sätt har vi sett hur 

respondenternas arbetsmiljö och förhållanden sett ut. I och med att vi fick en större helhetsbild 

av de idrottslärare vi intervjuade, så fick vi mer material för att kunna besvara vårt syfte och våra 

                                                 

79 Vetenskapsrådet(1990) Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 
forskning. (2011-11-08). http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. s.6. 
80 Ibid s.7. 
81 Ibid s.10. 
82 Trost ,  Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s.63 
83 Ibid. 
84 Ibid. s.32. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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frågeställningar mer utförligt. Hade vi däremot gjort en enkätundersökning, så hade vi troligtvis 

inte fått helhetsbilden klar för oss på samma sätt som under en intervju.  

Vi upplevde det inte som att vi i och med vår närvaro påverkade våra intervjupersoner, men 

självklart har vi haft det i åtanke att det kan mycket väl vara så att de blev påverkade. 

 Därför försökte vi ha en så objektiv inställning som möjligt till alla intervjuer. Intervjuguiden och 

dess teman som vi arbetade fram i samförstånd med kursledare i idrott och hälsa, kanske inte 

täckte alla de områden som vi behövde för att få mer utförliga svar på vår studies frågeställningar 

och syfte. 
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3 Resultat 
 

Följande resultat grundar sig på de svar som idrottslärarna gett oss under intervjuerna. Vi lät 

genomföra tolv intervjuer sammanlagt, varav sex stycken på manliga idrottslärare och sex på 

kvinnliga idrottslärare. Uppdelningen av resultatdelen ser ut på följande vis: Henrik har 3.1 och 

3.3 , Karl har 3.2 och 3.4. 
 

3.1  Idrottslärarens arbetssituation 
 

Under följande underrubriker kommer vi att presentera de resultat som vi har fått via intervjuerna 

som belyser hur idrottsläraren ser på sin arbetssituation. Resultaten utgår från studiens syfte och 

frågeställningar. 
 

Hur viktigt anser du det är att ha ett gott samarbete med andra kollegor, för att hålla 

fysiskt? 

Idrottslärarna tillfrågades om de tycker det är nödvändigt att ha ett gott samarbete med kollegor i 

syfte att klara sig bättre fysiskt i arbetet som idrottslärare. 

Samtliga av de kvinnliga idrottslärarna uppgav att de tycker det är viktigt med ett bra samarbete 

med sina kollegor för att klara av arbetet fysiskt. Alla utom en av de manliga idrottslärarna ansåg 

att ett gott samarbete med kollegor är nödvändigt för att hålla längre fysiskt i yrket. Några större 

skillnader mellan de manliga och kvinnliga idrottslärarna gick därmed inte att utläsa på denna 

fråga.  

 
Hur viktigt anser de intervjuade det är att undervisa i ett annat ämne för att hålla fysiskt? 

I undersökningen uppgav idrottslärarna följande vad gäller deras uppfattning till att undervisa i 

flera ämnen än idrott, tio av tolv av de intervjuade idrottslärarna ansåg att det var viktigt att 

undervisa i fler ämnen än bara idrott för att hålla fysiskt i sitt arbete. De två som ansåg att det inte 

var viktigt representerade båda könen. 

En intressant aspekt som uppkom under denna intervjufråga var hur olika intervjupersonerna 

resonerade kring varför de ville undervisa i ett annat ämne. Respondenterna resonerade på 

följande sätt: Två av de kvinnliga lärarna ansåg att det behövdes för att man skulle få större 

variation i sina arbetsuppgifter. En menade att man behövde ha ett till ämne för att inte slita ut 

sig, en för att få ihop en 100 % tjänst, en för att få en större helhet i undervisningen och en tyckte 

inte det var nödvändigt.  På den manliga sidan uppgav två att man behövde ett till ämne för att 

inte slita ut sig, resterande var fördelade med en man var på nyss nämnda kategorier. 

Ingen tydlig skillnad går att utläsa mellan de manliga och kvinnliga idrottslärarna i denna fråga. 
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De intervjuades svar på frågan, Varför är det viktigt att undervisa i ett annat ämne? 

 

 

 

Figur 2 . Visar hur de intervjuade kvinnorna och männen förhåller sig till att undervisa i ett annat ämne än 

idrott och hälsa. 
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Hur medveten är de intervjuade om skolans ansvar för sin arbetssituation 

Elva av de tolv idrottslärare som vi har intervjuat för denna studie är medvetna om att skolan har 

ett stort ansvar vad gäller deras arbetssituation. Den intervjuade som inte var medveten om 

skolans ansvar för att förbättra arbetssituationen var kvinna. Anmärkningsvärt är att det är endast 

två av de intervjuade som tycker att de får gehör från skolans ledning vad gäller frågor som 

handlar om deras arbetssituation. Dessa två var båda kvinnor.  

 
Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren (rektorn) som har ansvar för arbetsmiljön, 

ställer du några krav från arbetsgivaren för att förbättra din arbetsmiljö vad gäller 

utrustning och så vidare? 

Av de idrottslärare vi har intervjuat så framkommer det att åtta av tolv säger att de många gånger 

har ställt krav på sin arbetsgivare vad gäller utrustning och liknande. Av dessa åtta var det fyra 

män och fyra kvinnor som ställde krav på sin arbetsgivare. Resterande av de intervjuade två män 

och två kvinnor, ställde inga krav från sin arbetsgivare för att förbättra sin arbetssituation. Ett 

ganska anmärkningsvärt exempel är en av de intervjuade som säger att han och hans kollegor har 

i stort sett samma material som han var med och köpte in för 30 år sedan. Även här finns det två 

lärare som tycker att de får väldigt bra gehör för sina önskemål, vad gäller nytt material, och 

sådant som kan underlätta i deras undervisning och deras arbetsmiljö. Dessa båda var kvinnor. 

 

3.2 Framtidsutsikter 
 

Hur många av de intervjuade ser sig som idrottslärare fram till pensionen? 

På denna punkt så uppgav tre av de tillfrågade kvinnorna att de avser arbeta fram till pensionen 

som idrottslärare. Motsvarande siffra för männen var sex.  

 

De intervjuades inställning till idrottsläraryrket efter att de jobbat i många år 

 

Inställningen bland de intervjuade till idrottsläraryrket när de blir äldre skilde sig något mellan de 

manliga och kvinnliga lärarna. Samtliga av de tillfrågade männen uppgav av de hade för avsikt att 

arbeta fram till pensionen och att de därför såg sig tvungna att börja tänka mer ”smart” kring sin 

undervisning. Att tänka ”smart” innefattade att inte delta lika mycket i lektionerna och att de 

skulle försöka värma upp sin kropp mer innan sin undervisning. Tre av de intervjuade kvinnorna 

uppgav att de tänkte arbeta fram till pensionen, även bland dessa tre kvinnorna fanns det precis 

som hos männen tankar kring att börja undervisa ”smartare” för att hålla sin kropp hel. Detta 

undervisa ”smartare” innebar just som hos männen att inte delta så mycket i lektionerna och att 
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värma upp innan lektionerna. Tre av de kvinnorna som inte trodde sig arbeta fram till pensionen 

upplevde idrottsläraryrket som väldigt påfrestande och de hade väldigt svårt att se sig arbeta fram 

till pensionen.     
 

 

 

3.3 Den enskilde idrottslärarens strategier för att hålla fysiskt i undervisningssituationer 
 

Under denna rubrik kommer vi att redovisa om, och vilka strategier de idrottslärare vi har 

intervjuat har för att klara de dagliga fysiska påfrestningar som de utsätts för . 
 

Strategi/er för att undvika belastningsskador i ditt yrke som idrottslärare 

Alla tolv idrottslärare som vi har intervjuat säger att de har någon form av strategi för att undvika 

belastningsskador i sitt yrke.  

 

Strategiers utformning 

Alla tolv idrottslärare som vi intervjuat säger att det är extremt viktigt att hålla kroppen i god 

fysisk form. Detta ansåg samtliga intervjuade vara en viktig faktor för att hålla kroppen fri från 

skador . Alla manliga intervjuade sade att de ägnar sig åt sådan träning som syftar till att förebygga 

skador, fyra av de kvinnliga lärarna uppgav även de att träning främst sker i förebyggande syfte. 

De två andra kvinnorna sade att de tränar främst för att de upplever det som socialt.  De sex 

intervjuade kvinnorna uppgav precis som de sex intervjuade männen att det främst fanns två 

arbetssätt/strategier som var avgörande för att hålla kroppen någorlunda fri från fysiska skador 

dessa strategier var – undvika att delta själv på lektionerna(speciellt om man är ouppvärmd)och 

använda eleven i undervisningen vid framplockning och tillbakaplockning av material.  
 

Eleven som resurs i undervisningen, när det gäller framplockning av material till 

lektionerna 

Elva av de tolv idrottslärare som vi har intervjuat säger att det är ett måste att använda eleven i så 

hög utsträckning som möjligt när det gäller framplockning och bortplockning av material till 

lektionerna. Den enda som inte tog hjälp av sina elever hävdade att de inte var tillräckligt starka 

och för små för att klara av det, denna var kvinna. 
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Eleven som resurs i undervisningen när det gäller visning av övningar i undervisningen 

Alla av de tolv intervjuade lärarna är positiva till att använda eleverna som resurs vad gäller 

visning av övningar. En av de lärarna hävdar dock att det gäller att inte lägga sig på fel ”nivå” . 

En kille som har spelat handboll i 5-6 år gör inte ett skott från grunden, på samma sätt som en 

nybörjare. En annan av de intervjuade menar att många av dagens idrottslärare tolkat den gamla 

läroplanen som att det var okej att mer eller mindre använda sig av eleven hela tiden, och detta 

ansåg inte han var helt enligt vad en idrottslärares åtaganden handlade om. 

 

3.4 Faktorer som påverkar idrottslärarens fysiska hälsa. 

 

Under denna rubrik redovisas de faktorer som de intervjuade anser, har störst roll rörande 

idrottslärares fysiska hälsa och hur de intervjuade reflekterar kring dessa. 

 
Fysiska ramfaktorer (ljudnivå, elever annan utrustning) i din arbetsmiljö som påverkar 

din fysiska hälsa mest negativt 

Sju av de tolv intervjuade idrottslärarna säger att de fysiska ramfaktorerna som påverkar hälsan 

mest negativt är ljudnivån. Tre av tolv menar att en ramfaktor som är starkt bidragande till att 

påverka deras fysiska hälsa är för stora elevgrupper. Resterande menar att den största ramfaktorn 

som påverkar deras fysiska hälsa är tiden. Med tiden menas att det är för lite raster mellan 

lektioner och att det inte finns tid till att iordningställa inför nästa lektion. Av de sju idrottslärarna 

som sade att ljudnivån var den främsta orsaken som påverkar deras fysiska hälsa så var fem 

kvinnor. Av de tre som menade att den största faktorn var för stora elevgrupper så var en kvinna. 

De två som ansåg att tiden var den största faktorn var således båda män. 

 
Förbättring av dessa ramfaktorer 

De sju intervjuade idrottslärarna som menar att ljudnivån är den ramfaktor som bidrar mest 

negativt till den fysiska hälsan använder ingen visselpipa och har specialtillverkade hörselproppar 

(som de fått av skolan). En av dessa sju använder sig av den nya läroplanen där i stort sett inga 

bollsporter ingår. Detta gör att den höga ljudnivån begränsas då inget studsande av bollar 

förekommer i lika hög utsträckning som under den gamla läroplanen. De tre intervjuade lärare 

som menar att för stora elevgrupper är den största ramfaktorn som bidrar till fysisk ohälsa, menar 

att de försöker göra sig hörda för skolledningen. Detsamma gäller för de två som menar att det är 

för lite tid mellan lektionerna för att förbereda nästa. De menar att de försöker få arbetsgivaren 

att lyssna på deras argument. Ibland får de gehör, ibland inte. När det gäller att förbättra dessa 

ramfaktorer så är det endast två av de intervjuade som tycker att de får gehör från skolledningen i 

ganska hög utsträckning, båda dessa var kvinnliga idrottslärare. 

 



33 
 

Vilka är de vanligaste fallgroparna i undervisningen man lätt kan hamna i, och som har 

en direkt negativ påverkan rent fysiskt som idrottslärare? 

Samtliga av de intervjuade idrottslärarna hävdade att den största fallgropen som man kan hamna i 

är att man är med för mycket, man är för överambitiös och tror att man ska kunna göra lika 

mycket som eleverna. En annan fallgrop som man kan hamna i är enligt de intervjuade att man 

deltar i någon form av aktivitet då man inte är tillräckligt uppvärmd och på så sätt kan skada sig. 

Under detta tema skiljer sig inte svaren mellan de manliga och kvinnliga idrottslärarna som blev 

intervjuade. 
 

Arbetar du på något sätt för att undvika att hamna i dessa fallgropar? Och i så fall hur? 

Det mest uppenbara och som elva av de tolv intervjuade säger är att man måste tänka ett steg 

längre innan man är med under en aktivitet. Det är lätt att man dras med för att man tycker att 

det är roligt, och för att eleverna vill att man ska vara med. Alla säger att det är näst intill omöjligt 

att inte vara med under någon lektion alls. Det framför allt två av de intervjuade lärarna sa, var att 

man sätter upp hur många lektioner man kan vara med i per vecka. Dessa lärare ansåg även att 

när man blir över 50 år, så är det ett måste för att orka fysiskt. När det gäller att koppla till syftet 

om det är några skillnader mellan de manliga och kvinnliga idrottslärarna så var skillnaden att 

endast en av de kvinnliga idrottslärarna inte arbetade preventivt för att undvika fallgroparna 
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4 Analys 

4.1 Idrottslärarens arbetssituation 

Att ha ett bra och ett väl fungerande arbetsklimat är en viktig del för att de intervjuade 

idrottslärarna i syfte att undvika belastningsskador i sitt yrke. Ett gott samarbete med de andra 

kollegorna var något som alla utom en av de intervjuade uppgav som viktigt för att undvika 

fysiska skador i yrket. Anmärkningsvärt var att en av de manliga idrottslärarna uppgav att han inte 

tyckte det var viktigt med ett bra samarbete, detta tyckte han på grund av att han aldrig haft ett 

välfungerade samarbete med någon kollega. Han hävdar dock att detta inte påverkat hans 

arbetsmiljö negativt. Intressant var att kollegan till denna manliga idrottslärare tyckte att han hade 

ett gott samarbete med sin kollega. Anledningen till att de båda idrottslärarna svarat så olika kan 

givetvis ha flera orsaker, en faktor som framkom under intervjun var att den ena kollegan tyckte 

att den andra inte var särskilt samarbetsvillig.    
 

När det kommer till temat om de intervjuade ansåg om det var viktigt att undervisa i ett annat 

ämne än idrott, i syfte att hålla fysiskt i sin yrkesroll så uppgav samtliga förutom en man och en 

kvinna att det var viktigt. Den manliga idrottsläraren som uppgav att han inte tyckte det var 

viktigt att undervisa i mer än idrott för att hålla fysiskt, tyckte detta på grund av att han klarat sig 

så pass bra hittills rent fysiskt utan att undervisa i något annat ämne. Den kvinnliga idrottsläraren 

som uppgav att hon inte tyckte det var viktigt att undervisa i ytterligare ett ämne för att orka 

fysiskt i sin yrkesroll, gjorde detta för att hon ansåg sig ha sådan entusiasm och engagemang för 

sitt ämne i idrott och hon kände sig inte lika bekväm i klassrummet som i idrottssalen. 

Gemensamt för de två idrottslärarna som uppgav att de inte tyckte det var relevant att undervisa i 

flera ämnen i idrott för att hålla fysiskt i sitt yrke var att de både upplevde arbetet som 

idrottslärare väldigt stimulerande.  

 

Vad gäller temat kring idrottslärarnas medvetenhet om skolans ansvar för deras arbetssituation så 

framkom det att alla utom en av de intervjuade ansåg att de var medvetna om skolans ansvar för 

deras arbetssituation. Intressant var att endast två av de som ansåg sig vara medvetna om skolans 

ansvar tyckte att de fick gehör från skolans ledning när det kom till att förbättra deras situation.  

Ekonomin är enligt de intervjuade en avgörande faktor till varför deras arbetssituation inte 

förbättras och nytt material köps in. En annan avgörande faktor som man kan skönja utifrån 

intervjusvaren är att kommunikationen med skolledningen blir väldigt viktig.  De båda kvinnliga 

idrottslärarna som sa att de hade bra samarbete med skolledningen hade ofta möten där de hade 

stora möjligheter att uttrycka sådant som var bra och sådant som behövde förbättras.  
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4.2 Framtidsutsikter 

Av de intervjuade uppgav fler män än kvinnor att de planerade att arbeta som idrottslärare ända 

fram till pensionen. Detta finner vi ganska anmärkningsvärt eftersom att samtliga kvinnorna i 

studien beskrev i sin arbetssituation i väldigt positiva ordalag. Detta gjorde männen också men 

inte i samma omfattning.  

4.3 Den enskilde idrottslärarens strategier för att hålla fysiskt i undervisningssituationer 

Utifrån våra frågeställningar om idrottslärare har särskilda strategier för att klara sig bättre fysiskt 

och om det finns några särskilda mönster som skiljer sig mellan män och kvinnor vi intervjuade 

angående dessa strategier, så har alla tolv intervjuer analyserats på detta sätt. Det vi kom fram till 

var att alla tillfrågade hade någon eller några slags strategier för att hålla fysiskt i sitt yrke. De mest 

förekommande strategierna för att undvika belastningsskador i yrket var följande: 
 

- Alltid ha en samling inför varje lektion, där man till exempel delar upp elever i grupper 

vad gäller framplockning och undanplockning av material. 

- Eleven används som resurs i undervisningen, vid visning av moment och övningar. 

- Att vara idrottslärare innebär att man lever som man lär, det vill säga att hålla sig i god 

fysisk form med hjälp av träning på fritiden. 

- Att tänka smart, att inte hoppa med i en aktivitet i undervisningen ouppvärmd, och att 

generellt inte delta så mycket i aktiviteter gällande undervisningen.  

Dessa strategier ansåg både de manliga och kvinnliga idrottslärarna som vi intervjuade var de 

viktigaste för att hålla fysiskt i sitt yrke som idrottslärare. Det gick inte att utläsa några skillnader i 

strategier för att hålla i yrket rent fysiskt mellan de manliga och kvinnliga idrottslärarna som vi 

intervjuade.  

Under intervjuerna framkom det att de intervjuade idrottslärarna såg framplockning och 

tillbakaplockning, som ett didaktiskt verktyg i undervisningen. Eleverna skulle känna mer ansvar 

och delaktighet under lektionerna. 
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5 Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka om idrottslärarna som vi intervjuade hade någon/några 

strategier för att undvika belastningsskador i sitt yrke, och om dessa strategier såg olika ut för 

manliga och kvinnliga idrottslärare. 
 

För att besvara syftet använde vi oss av följande frågeställningar: 

- Har de idrottslärare vi intervjuat några didaktiska strategier i sin undervisning för att 

förebygga arbetsskador? 

-  Hur ser dessa strategier ut? 

- Skiljer sig arbetssättet för att undvika belastningsskador mellan manliga och kvinnliga 

idrottslärare vi intervjuat? 

Efter att vi genomfört vår studie kom vi fram till följande svar på frågeställningarna: 

- Samtliga intervjuade idrottslärarna uppgav att de har någon/några former av strategier för 

i sin undervisning för att undvika belastningsskador. 

- Undersökningen visade att de intervjuade försöker få mycket hjälp av eleverna i sin 

undervisning. I resultatdelen finns det mer utförligt beskrivet hur de intervjuades 

strategier såg ut för att undvika belastningsskador. 

- Studien visar att det inte finns några skillnader mellan manliga och kvinnliga idrottslärare 

vad gäller arbetssättet att undvika belastningsskador i yrket. 

 

Flera av de intervjuade idrottslärarna uppgav i slutet av intervjuerna att idrottsläraryrket är ett 

väldigt roligt och stimulerande arbete. De menade att man får möjlighet att varje dag träffa 

engagerade elever samtidigt som man fick röra på sig. Respondenterna tyckte att vi kunde ha 

framhävt de positiva delarna i yrket mer i vår intervju. Samtidigt som de tyckte att det vore 

intressant att undersöka den psykiska hälsan hos idrottslärare. Detta var något som vi inte tänkte 

på förrän vi genomfört våra intervjuer, men vi har hela tiden varit mycket medvetna att målet 

med studien har varit att undersöka de intervjuade idrottslärarnas strategier för att hålla fysiskt i 

yrket och hur dessa eventuellt skiljer sig mellan könen.   

 

De resultat vi fick fram var både förväntade och något överraskande. Av resultaten att döma är 

ett bra samarbete med kollegor en faktor som var viktig för att hålla fysiskt i yrket. Endast en av 

de tolv intervjuade tyckte att det inte var viktigt. Utifrån de svar vi fick in på denna fråga så gick 
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det inte att utläsa några skillnader mellan hur de kvinnliga och manliga respondenternas 

resonerade kring detta. I tidningen ”Lärarnas nyheter”85 skriver man i en artikel om lärarens 

arbetssituation att lärare är ett ensamjobb, vilket går i linje med det som står i handboken 

”Idrottsläraren och arbetsmiljön” där det utläses att idrottslärare ofta arbetar ensamma86. Samtliga 

av de manliga och kvinnliga intervjuade idrottslärarna i vår studie uppgav att yrket väldigt ofta 

innebar ensamarbete. En möjlig slutsats man kan dra utifrån våra resultat och det faktum att 

idrottsläraryrket ofta är ett ensamjobb är att våra intervjupersoner i brist på samarbete med andra 

kollegor verkligen värderade samarbetet med sin idrottskollega högt.    

 

Relativt snabbt märkte vi att vi möttes av positiva reaktioner från de lärare vi intervjuat. Ämnet 

som vi har undersökt verkar verkligen beröra och intressera idrottslärare. Det var absolut inga 

problem att få tag i intervjupersoner som ville ställa upp i vår undersökning. Möjligtvis kan denna 

otroligt positiva reaktion från de intervjuade vara ett sätt att reagera mot att de sällan eller nästan 

aldrig får någon respons när de diskuterar kring sin arbetssituation och de brister som finns i 

arbetsmiljön. Denna företeelse att idrottsläraren inte ofta får gensvar när han/hon vill förbättra 

sin arbetssituation är något som vi även har upplevt från de handledare vi har haft i ämnet idrott 

och hälsa. Elva av de tolv intervjuade i studien uppgav att de flera gånger har ställt krav på sin 

arbetsgivare om att det behövs köpas in nytt material och utrustning till idrottsundervisningen. 

Endast två av dessa upplevde dock att de fick respons från rektorn på denna punkt. Detta går 

knappast i linje med att det som står i arbetsmiljölagen, där står det att rektorn har det 

övergripandet ansvaret för att idrottsläraren kan få sina önskemål tillfredställda, vad gäller 

förbättring av arbetsmiljön87. Förbättrad arbetsmiljö ansåg samtliga intervjuade som en viktig 

faktor för att orka fysiskt i sitt yrke.  

 

Helhetsbilden av skolan som vi fick av våra respondenter var att idrottshallen, samarbetet mellan 

kollegor och skolledning var det som låg till grund för de intervjuades svar på våra frågor. 

Fungerade dessa faktorer bra så fick vi positiva svar om hur de ser på sin fysiska hälsa och yrket 

som idrottslärare och vice versa. Fanns det en välutrustad idrottshall med goda möjligheter till bra 

undervisning så fick vi genast en mer positiv bild från de intervjuades uppfattning kring deras 

yrke. Den ekonomiska aspekten spelade en stor roll enligt de intervjuade för hur väl de fick gehör 

för sina önskemål om förbättring i deras arbetsmiljö. Ekonomin i skolan styr alltså mycket för 

hur väl respondenterna uppfattade sin arbetssituation som negativ eller positiv. Precis som 

mycket annat i samhället och skolan.  

 

                                                 

85 www.lärarnasnyheter.se, Lika för alla är modellen. (hämtad 2011-12-15)  
86 Svenska idrottslärarförmedlingen och Lärarnas riksförbund. (2010): Idrottsläraren och arbetsmiljön – fjärde upplagan. Stockholm. s. 
5. 
87 Ibid. s.5 

http://www.lärarnasnyheter.se/
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Samtliga av de intervjuade ansåg att eleven bör användas som resurs i undervisningen. Detta inte 

bara i syfte för att de själva ska klara sig bättre fysiskt utan även att eleven i och med detta får en 

större känsla av ansvar och delaktighet i undervisningen. Denna didaktiska metod är också som 

förespråkas i boken ”Idrottsläraren och arbetsmiljön”88   

 

Undervisning i ett annat ämne är en viktig faktor för nästan samtliga intervjuade för att orka 

fysiskt som idrottslärare. Lärarna får i och med undervisning i ytterligare ett ämne chans att byta 

miljö och variera sina arbetsuppgifter. Flera av de intervjuade uppgav att de är skönt för kroppen 

och göra något annorlunda så att det inte blir så ensidigt. Detta kan tolkas som att undervisning i 

ytterligare ett ämne ses som en strategi bland de intervjuade för att hålla bättre fysiskt i rollen som 

idrottslärare. I handboken ”Idrottsläraren och arbetsmiljön” skriver man att idrottsläraryrket är 

ganska unikt då det är ett laborativt ämne som ställer höga krav på säkerhetstänk och god 

planering då det ofta är helklass89. Vidare anser författaren, för att förebygga förslitningsskador 

bör man erbjuda de idrottslärare som endast har utbildning i idrott och hälsa möjlighet att få 

utbildning i ytterligare ett annat ämne90 . Detta går i linje med vad våra respondenter uppger, då 

undervisning i ett annat ämne fungerar som en form av avlastning för kroppen.  

 

Vår teoretiska utgångspunkt som gick ut på att undersöka om manliga och kvinnliga idrottslärare 

hade olika strategier för att orka fysiskt i sitt yrke som idrottslärare, visade på att det inte fanns 

några skillnader mellan dessa grupper. Resultaten från vår studie visade på att både manliga och 

kvinnliga idrottslärarna har liknande strategier för att undvika belastningsskador i sitt yrke. 

Genom intervjuerna framkom det även att både de manliga och kvinnliga idrottslärarna är lika 

utsatta för belastningsskador. Trots att de båda grupperna har liknande mängd av 

belastningsskador, så uppgav endast tre av de intervjuade kvinnorna att de tänkte arbeta fram till 

pension medan alla av de intervjuade männen uppgav att de tänkte arbeta fram till pension. Detta 

resonemang kan vara något som indikerar att de intervjuade kvinnorna känner sig mer utsatta 

rent fysiskt på sitt jobb än de intervjuade männen. I Sandmarks undersökning från 2000 så 

framkommer det att de kvinnliga idrottslärarna hade varit tvungna att byta jobb i 3,7 gånger så 

hög utsträckning jämfört med en kontrollgrupp, motsvarande siffra var 2,2 gånger så hög som 

kontrollgruppen, för de manliga idrottslärarna91. 

 

En möjlig förklaring till de svar vi fick kan vara att de klassiska kvinnliga och manliga 

egenskaperna på ett undermedvetet sätt ligger bakom. Alltså mannen tillskriver sig egenskaper 

som tävlingsinriktad, fokuserad, målinriktad och får inte anse sig som svag92. 

                                                 

88 Svenska idrottslärarförmedlingen och Lärarnas riksförbund. (2010): Idrottsläraren och arbetsmiljön – fjärde upplagan. Stockholm. s. 
7.  
89 Ibid. s.6. 
90 Ibid.s.7. 
91 Sandmark, , Hélène 2000. Musculoskeletal dysfunction in physical education teachers. Occup. Environ. Med. 57, s.673 
92 Lindén, Lennart & Pienitzka (2009). Kvinnligt, manligt, mänskligt. Visby. Books on demand. s.39. 
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Dock bör det tilläggas att alla intervjuade har tänkt sig att jobba som idrottslärare fram till 

pensionen, men alla är inte säkra på om de i realiteten kommer klara det fysiskt.  
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6 Konklusion 

I vår studie kom vi inte fram till några direkta skillnader kring hur de intervjuade manliga och 

kvinnliga idrottslärarna tänker och arbetar preventivt för undvikande av fysiska skador i sitt yrke.  

Vår statistik i bakgrundsforskningen pekar på att idrottsläraryrket är ett väldigt fysiskt 

ansträngande arbete, som inte sällan medför fysiska skador, och dessa skador kan leda till att de 

förtidspensioneras eller byter yrkesbana. Eftersom majoriteten av de idrottslärare vi intervjuat 

uppgav att de hade bristfälliga arbetsförhållanden, så vore det intressant att se en vidare studie 

som undersöker de ekonomiska faktorerna. Det vi menar är hur stor del av skolans budget som 

står till idrottslärarens förfogande, jämfört med övriga lärare till exempel.  

I vår undersökning uppgav intervjupersonerna att de alla hade strategier för att orka fysiskt i sitt 

yrke som idrottslärare. Dessa strategier innefattade bland annat att inte delta för mycket på 

lektionerna och använda sig av eleven som en resurs i undervisningen. En intressant aspekt som 

vi kom och funderade på under studiens gång var att det i vår idrottsutbildning sällan eller aldrig 

förekommit någon form av undervisning i hur man ska klara sig fysiskt i arbetet som 

idrottslärare. Med bakgrund av den forskning som finns på området och det engagemanget som 

vi möttes av respondenterna när vi diskuterade det här ämnet så ser vi det som en självklarhet att 

det absolut måste få större utrymme i idrottslärarutbildningen. I handboken ”Idrottsläraren och 

arbetsmiljön” står det att idrottslärarutbildningen måste lära ut ett instruerande arbetssätt som 

sedan kan praktiseras och tillämpas från start i yrkeslivet innan krämporna visar sig93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

93  Svenska idrottslärarförmedlingen och Lärarnas riksförbund. (2010): Idrottsläraren och arbetsmiljön – fjärde upplagan. Stockholm. 
s. 16.  
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Bilaga 

Intervjuguide  

 

Tema 1: Idrottslärarens arbetssituation 

 Undertema 1.1: Samarbete med andra kollegor 

 Undertema 1.2: Undervisning i ett annat ämne 

 Undertema 1.3: Skolans ansvar  

 

Tema 2: Framtidsutsikter 

                      Undertema 3.1: Jobba till pension 

                      Undertema 3.2: Inställning till yrket  

                                              

Tema 3: Den enskilda lärarens strategier för att hålla fysiskt i undervisningssituationer 

 Undertema 2.1: Eleven som resurs i undervisningen 

 Undertema 2.2: Teorin som enda verktyg 

 Undertema 2.3: Organisation av material som behövs i undervisningen 

 

Tema 4: Faktorer som påverkar idrottslärarens fysiska hälsa 

                      Undertema 4.1: Fallgropar. 

                      Undertema 4.3: Ramfaktorer 

 Undertema 4.4: Erfarenhet 
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