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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie var att undersöka skadebilden hos några blivande lärare i idrott och hälsa och 
deras perspektiv på idrottsskador i relation till deras utbildning. 
Frågeställningarna var som följer: 
 

• Vad anser lärarstudenter inom idrott och hälsa vara de främsta orsakerna till deras 
skadeuppkomster? 

• I vilken utsträckning upplever studenter att idrottsskador påverkat deras möjlighet att 
genomföra utbildningen? 

• På vilka sätt anser de skadedrabbade studenterna att lärosätet hjälper dem att genomföra och 
slutföra utbildningen då de blivit skadade? 

• På vilket sätt tror studenterna att de kan besväras av sin skada i framtiden? 
 

Metod 
 
Undersökningen genomfördes med intervjuer. Sex studenter valdes ut som informanter genom ett 
riktat bekvämlighetsurval. Samtliga var mellan 22 och 25 år gamla. Intervjuerna varade mellan 17 och 
32 minuter. Frågorna ställdes utifrån en intervjuguide där spontana följdfrågor förekom. Samtliga 
intervjuer spelades in med en diktafon och transkriberades i sin helhet. Dessa analyserades sedan 
utifrån frågeställningarna, en teori om stress i förhållande till idrottsskador samt en modell om 
riskfaktorer för skadeuppkomst. 
 
Resultat 
 
Informanternas uppfattning om varför de blivit skadade varierade. Flera ansåg att en hög 
träningsmängd var en starkt bidragande faktor. Två av informanterna påtalade även att mentala 
faktorer hade haft betydelse. Informanterna var i regel nöjda med att erhålla ett godkänt betyg i de 
kurser de genomgick under skadeperioden, men reflekterade också över en bristande 
kunskapsinhämtning under densamma. En majoritet av informanterna upplevde att de inte erhållit 
något stöd eller någon hjälp från högskolan efter att de blivit skadade och framförde förslag till 
förbättringar riktade till lärosätet. Vissa ifrågasatte samtidigt om högskolan och lärarna ens hade något 
stödjande ansvar. Informanterna hade god kännedom om en framtida skadeproblematik inom yrket 
och trodde inte att de skulle kunna arbeta som lärare i idrott och hälsa fram till pensionen. 
 
Slutsats 
 
Vi tror att den fysiska arbetsbelastningen hos studenterna påverkade deras skadeuppkomst. 
Informanternas beslut om att genomföra praktiska moment i utbildningen trots att de var skadade kan 
tänkas ha påverkats av lärarnas inställning och råd till informanterna. Vi anser att det finns ett behov 
av en mer omfattande kvantitativ studie i syfte undersöka hur vanliga idrottsskador är vid en 
lärarutbildning inom idrott och hälsa, då detta i dagsläget är okänt. Dessa data kan sedan jämföras med 
andra utbildningar vilka ställer krav på fysisk prestation. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
En idrottsskada kan ha olika stor betydelse för olika individer. Motionsidrottaren som drabbas 

av en partiell bristning, i dagligt tal kallad sträckning, kanske ser lätt på åtta veckors frånvaro 

från sin idrottsliga aktivitet. För oss författare som studerar på en högskola med en 

lärarutbildning inom idrott och hälsa har detta en helt annan betydelse. Vi motionerar 

dagligen och fysisk aktivitet i stort har en signifikativ inverkan på hur positivt vi uppfattar 

våra liv. En allvarlig skada med en lång rehabiliteringsperiod som följd skulle för oss, och 

sannolikt många andra studenter, ha en stor negativ betydelse. En del av undervisningen i vår 

utbildning är dessutom av praktisk natur, vilket förutsätter en frisk och oskadad kropp. Eller 

gör den det? 

 

Vi tror att det är vanligt förekommande med idrottsskador för blivande lärare i idrott och 

hälsa under den intensiva utbildningen som bedrivs. I denna studie undersöker vi vad 

idrottsskador kan ha för inverkan på studenter under sin studietid. Går utbildningen att 

genomföra? Har skadan någon inverkan på den drabbades tillvaro? Varför skadar man sig? 

Har man samma möjligheter att tillgodogöra sig kunskap som en oskadad student?  

 

Studien borde vara relevant i ett skadepreventivt syfte sett ur lärosätets perspektiv då det 

ligger i lärosätets intresse att få sina studerande examinerade. Det finns en stark koppling 

mellan en högskolas ekonomi och antalet studerande som kan slutföra sina studier.  

 

1.2 Bakgrund 
Förekomsten av idrottsskador, orsaker och hur de kan förebyggas och rehabiliteras är väl 

beforskat sedan en lång tid tillbaka i tiden. Intresset för idrottsskador i vetenskapen har växt 

ännu mer under de senaste tjugo åren sett till mängden hittills publicerad forskning, inom 

vilket ett urval presenteras under avsnittet forskningsläge. Det är desto mindre kartlagt om 

huruvida studerande inom en utbildning med krav på kompetens inom fysisk aktivitet, och då 

framför allt lärarstudenter inom idrott och hälsa, har någon nämnvärd incidens av skador 

relaterade till fysisk aktivitet. Hur lärarstudenter inom idrott och hälsa upplever möjligheten 

att genomföra sin utbildning med skadeproblematik under studietiden är inte ett speciellt 
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beforskat område och kunskap om detta skulle kunna ge lärosäten möjlighet att förbättra 

utbildningssituationen för drabbade studenter i framtiden.  

 

På lärarutbildningen med huvudämnet idrott och hälsa som är mellan 3,5 och 4,5 år lång, vid 

den högskola som vi undersökt, genomgår studenter tre så kallade idrottsdidaktiska terminer 

under utbildningens gång. Under dessa terminer har studenterna i snitt fem praktiska lektioner 

i veckan räknat över en period om fem veckor. Under dessa perioder bedrivs undervisning i 

exempelvis rörelse och dans, gymnastik, bollspel, friluftsliv, friidrott samt skidåkning. I 

utbildningens kursplaner framkommer att det ställs krav på praktiskt deltagande från 

studenternas sida under sådana moment. Under övriga terminer sker undervisning med krav 

på fysisk aktivitet mer oregelbundet och i klart mindre utsträckning.  

1.2.1 Centrala begrepp 

Skada 
I rapporten Fysisk aktivitet och skador från Statens Folkhälsoinstitut definieras en skada som 

”en kroppslig konsekvens till följd av yttre energi (rörelseenergi eller mekanisk energi)” 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2010, s. 11). Man skiljer på en akut 

idrottsskada där skadeuppkomsten är omedelbar från en överbelastningsskada där 

skadeuppkomsten sker under en längre period. Brun Sundblad ser på en skada utifrån kriteriet 

att den besvärar och/eller begränsar en person vid fysisk aktivitet (Brun Sundblad et al. 2010, 

s. 25). Vi använder oss av Brun Sundblads kriterier för att definiera en skada. 

Skadeperiod 
En skadeperiod definierar vi som perioden närmast efter att skadan sker fram till 

tillfrisknandet som infaller då den drabbade har möjlighet att återgå till sin tidigare 

aktivitetsnivå utan att ha skadebesvär. 

Definition av svårighetsgrad 
Med tanke på vårt syfte att undersöka studenters upplevda förmåga att genomföra 

utbildningen till lärare inom idrott och hälsa kan det vara intressant att tolka och definiera 

svårighetsgraden av de skador som kan uppkomma. Skador har definierats och indelats i 

svårighetsgrad utifrån hur många dagars frånvaro som krävts för att återhämta sig efter en 

skada enligt nedanstående skala, vilken vi också kommer att använda oss av.  
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Svårighetsgrad av skada 
Liten skada (1-3 dagar) 

Medelallvarlig skada (4-7 dagar) 

Något allvarligare skada (8-28 dagar) 

Allvarlig skada (28 dagar) 

(Ekstrand 2011, s. 1227) 

Återfallsskada 
Det är påvisat att en kroppsdel som tidigare utsatts för en skada löper större risk att skadas 

igen. Ekstrand vid Linköpings universitet definierar en återfallsskada som att den drabbade 

skadar samma kroppsdel i en liknande rörelse för kroppsdelen inom två månader efter 

ursprungsskadan bedöms vara läkt. En återfallsskada kan dock vara svår att definiera eftersom 

en läkares bedömning av tidpunkten för tillfrisknandet inte behöver vara exakt. Vidare är det 

inte alltid läkaren som gör bedömningen om återgång till aktivitet, utan kan även vara en 

behandlande sjukgymnast. (Ekstrand 2007) 

Korsbandsskada 
En korsbandsskada är en skada på ett av två ligament i knäleden vars funktion är att, 

tillsammans med sidoledband och menisker, styra knäleden till en harmonisk rörelse så att 

största möjliga rörelse kan utföras med bästa tänkbara stabilitet. Vävnadsskadan, den så 

kallade rupturen, kan vara partiell (ligamentet delvis av) eller total (ligamentet helt av). 

(Capio Artro Clinic 2009) 

 

 
Figur 1 – Korsband och skademekanism 
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Meniskskada 
Vid en meniskskada skadas den ena eller båda två meniskerna man har i knäleden. Dessa 

broskplattors funktion är stötdämpning och minskar belastningen på ledytorna upp till fem 

gånger. (Capio Artro Clinic 2009) 

 

 
 

 

Figur 2 – Menisk sedd framifrån och meniskskada sedd uppifrån 

Stressfraktur 
Stressfrakturer kallas också utmattningsbrott och uppkommer oftast efter en längre tids 

upprepad belastning och föregås sannolikt av ett retningstillstånd i benhinnan. Detta resulterar 

i mikroskopiska skador i skelettet. (Peterson, L., Rehnström, P. 2003, s.1) 

 
 Figur 3 – Röntgenbild av en stressfraktur på ett metatarsalben i foten 
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Hopparknä 
Hopparknä är en form av överbelastningsskada i knäskålssenan (patellarsenan) vid 

knäskålsspetsen. Senans funktion är att vara en förlängning av musklerna på framsidan av 

låret som utför knästräckning. Knäskålssenan upplevs av den drabbade som inflammerad och 

ger upphov till kronisk smärta. (Capio Artro Clinic 2008) 

 
 

 

Figur 4 – Hopparknä sett från sidan 

1.3 Forskningsläge 
Enligt Injury Database (IDB), vilken är en skadedatabas som Statens Folkhälsoinstitut 

använder sig av, inträffar cirka 640 000 skador årligen i hela Sverige. Ungefär 80 procent av 

dessa inträffar under vistelse i hemmet eller under fritiden. Övriga skador inträffar under det 

som kallas arbetstid (ca 10 %) respektive transporttid (ca 10 %). Cirka 80 000 personskador 

rapporteras varje år relaterade till någon form av fysisk aktivitet, så allvarlig att personen 

uppsökt akut sjukvård. Förslitningsskador och inflammatoriska tillstånd vid överbelastning 

ingår inte enligt IDB. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2010) 

 

Baserat på en befolkningsmängd på 9 381 384 antal personer, kan man räkna ut att ungefär 7 

procent av Sveriges befolkning skadar sig varje år, och att närmare 1 procent av Sveriges 

befolkning skadar sig varje år i samband med fysisk aktivitet, som lett till att de drabbade 

uppsökt akut sjukvård (Statistiska centralbyrån 2010). Dock visar en svensk avhandling från 

1984 genomförd i Skaraborg att 18 procent av alla besök på vårdcentraler grundade sig i 

skador, 17 procent av dessa var relaterade till någon typ av fysisk aktivitet, vilket motsvarar 3 

procent av alla besök. (Marianne de Loës 1989) 
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Vid sökningar i databaser relaterade till idrott och medicin har vi funnit att forskningen om 

incidens av idrottsskador har tagit fart sedan cirka 40 år tillbaka i tiden. En av de äldre 

studierna vi fann visade att skador som uppkommit vid fysisk aktivitet representerade 7 

procent av alla skador vid ett sjukhus i Birmingham, England 1975. (Cromton & Tubbs 1977, 

s. 12) 

 

Även i andra länder är förekomsten av idrottsskador likartad. I USA beräknas att sju miljoner 

barn och vuxna behandlas för idrottsskador varje år, motsvarande 2,6 procent av 

befolkningen. Skadeförekomsten hos personer i åldrarna 15-24 är 5,6 procent (Conn 2003, s. 

117). I Tyskland är 3,7 procent av alla rapporterade skador relaterade till fysisk aktivitet. 

Ungefär 62 procent av dessa 3.7 procent ledde till arbetshandikapp (tid borta från jobbet) 

(Schneider et al. 2005, s. 336). Problematiken med idrottsskador växer. I Finland är 

incidensen av skador relaterade till fysisk aktivitet 236 per 1000 personår i åldersgruppen 20-

25 år. Antalet har ökat med 47 procent från 1988 till 2003 (Tiirikainen et al. 2007, s. 532). 

 

Det framgår att en del av befolkningen årligen råkar ut för en skada relaterad till fysisk 

aktivitet och vi ska här försöka visa i vilken grad vår målgrupp är drabbad. Lärare i idrott och 

hälsa som är verksamma i yrkeslivet i Sverige har en klart förhöjd risk avseende ledrelaterade 

skador i allmänhet och i synnerhet dem som drabbar knäleden (Sandmark 2000). Även lärare i 

Canada har en klart förhöjd relativ risk när det gäller skador relaterade till yrket. Framför allt 

har förslitningsskador på ryggen, i knän och höftleder visat sig vara vanligt (Lemoyne J et al. 

2007). 

 

När det kommer till skadebilden hos lärarstudenter inom idrott och hälsa är forskningsläget av 

förklarliga skäl lite tunnare då urvalsgruppen är väldigt specifik och representerar en liten del 

av befolkningen. I Tillburg, Holland, visas en skadeincidens om cirka fyra skador per student 

och utbildningsår. Studien spekulerar också i orsaker till den förhöjda risken hos studenterna, 

främst avseende deras kompetens inom olika idrotter, utan att kunna påvisa ett signifikant 

resultat. (Verstappen et al. 1998) 

 

En annan studie har beskrivit skadeprevalensen hos nyantagna studenter vid Gymnastik- och 

idrottsshögkolan 2008. Man genomförde en enkätstudie i syfte att ta reda på de nyblivna 

lärarstudenternas upplevda hälsa, fysiska och psykiska status samt förekomst av skador. Den 

visade att 64 procent av studenterna var mer eller mindre skadade redan vid terminsstart. 
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Ledbandsskador och frakturer i knän och fotleder var vanligt förekommande. Även 

överbelastningsskador och traumatiska skador rapporterades. (Brun Sundblad et al. 2010) 

 

I en amerikansk studie har skadeincidensen uppmätts hos motsvarande studenter med 

specialidrottsinriktning. De studenterna har en genomsnittlig träningsgrad om fem pass per 

vecka, vilket kan likställas med en svensk lärarstudent inom idrott och hälsa som vi beskriver 

under bakgrund. Samtidigt har många lärarstudenter inom idrott och hälsa en hög grad av 

fysisk aktivitet utanför utbildningen. I den Amerikanska studien framkommer ett klart 

samband mellan träningsintensitet, mental utmattning, fysisk utmattning och incidens av 

skador. (Vetter & Symonds 2010) 

 

Risken att råka ut för en idrottsskada kan delas upp i inre och yttre riskfaktorer vilket vi 

förtydligar under avsnittet teoretiska utgångspunkter. 

 

Beträffande orsaker till skador visar Junge att det finns ett klart samband mellan psykologiska 

faktorer som mental belastning, livshändelser, tävlingsångest och den relativa risken att råka 

ut för en idrottsskada. En modell som förtydligar detta finns under avsnittet teoretiska 

utgångspunkter. Junge baserar sin forskning på bland annat Andersen och Williams tidigare 

studier vilka pekar i samma riktning. (Junge, 2000; Andersen & Williams 1999)  

 

Van Mechelen visar att även andra faktorer än de mest uppenbara som träningsmängd, typ av 

idrott och kön måste vägas in vid primärprevention av idrottsskador. Även beteendet har 

betydelse (Van Mechelen et al. 2010). Detta pekar i samma riktning som Junges studie. Även 

Bahr & Krosshaug visar att det krävs en bred ansats för att beskriva skadeuppkomst i ett 

preventivt syfte (Bahr & Krosshaug 2005). 

 

Efter förvärvad skada är det allmänt vedertaget att en lämplig rehabiliteringsträning, gärna 

ledd av en sjukgymnast. Dock har även andra faktorer en viktig roll för utfallet av 

rehabiliteringsträningen. Hedgpeth et al. föreslår att idrottsledare bör ha god kompetens inom 

stressteori och kunna fungera som mentala coacher när idrottsutövaren skall hantera skadan 

(Hedgpeth et al. 1998). 
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Flera forskare (Yang et al. 2010; Podlog et al. 2007) menar att det finns det ett stort behov för 

idrottare att kunna vända sig till en utbildad ledare när det handlar om svårigheten med att 

hantera en skada och dess rehabilitering mentalt.  

 

Mitchell sammanfattar det sociala stödets funktion och psykologiska effekter under 

rehabiliteringsperioder. En skada kan ses som en stressfaktor, vilken kan påverka en idrottares 

psykologiska reaktioner, som i sin tur kan prägla rehabiliteringsprocessen. Forskningen visar 

att ett upplevt socialt stöd kan ha goda effekter för rehabiliteringsprocessen. Det har också 

visat sig att det upplevda sociala stödet är av större vikt vid återgång från skada än det 

faktiska sociala stödet som ges en skadedrabbad. (Mitchell 2011) 

1.3.1 Sammanfattning av forskningsläge 

Det finns en god kännedom om incidens av idrottsrelaterade skador både i Sverige och i andra 

länder. Flera studier visar att vuxna i åldrarna 20-30 år har en hög grad av fysisk aktivitet per 

vecka och löper därmed större risk att drabbas av en idrottsskada (Schneider et al. 2005; Conn 

2003; Tiirikainen et al. 2007). Lärare i idrott och hälsa har en förhöjd risk att drabbas av 

skador vilka rimligen kan påverka yrkesutövningen (Lemoyne J et al. 2007; Sandmark 2000). 

Motsvarande gäller förstås även studerande till lärare i idrott och hälsa och deras eventuella 

skador som kan påverka studiegången. En studie gjord 2008 visade att nyantagna studenter 

vid en lärarutbildning inom idrott och hälsa i Sverige hade en hög prevalens av skador som 

hindrade fysisk aktivitet. Samma studenter har under perioder en stor mängd fysisk aktivitet i 

schemat. Orsakerna till skadeförekomsten hos både studenterna vid det Svenska lärosätet samt 

det Holländska, presenterat i forskningsläget, är oklara (Brun Sundblad et al. 2010; 

Verstappen et al. 1998). Dock hävdar flera forskare att det är fler faktorer än de yttre som 

påverkar incidensen av idrottsskador, och att de psykologiska faktorerna har också stor 

inverkan. (Junge 2000; Bahr & Krosshaug 2005; Andersen & Williams 1999) 

 

Det finns en god vetenskaplig grund för att socialt stöd och support i rehabiliteringsprocessen 

är viktigt för att den skadedrabbade skall kunna återvända till sin tidigare aktivitetsnivå så 

snart som möjligt. (Hedgpeth et al. 1998; Yang et al. 2010; Podlog et al. 2007; Mitchell 2011) 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka skadebilden hos några blivande lärare i idrott och 

hälsa och deras perspektiv på idrottsskador i relation till deras utbildning. 

Frågeställningarna var som följer: 

 

• Vad anser lärarstudenter inom idrott och hälsa vara de främsta orsakerna till deras 

skadeuppkomster? 

• I vilken utsträckning upplever studenter att idrottsskador påverkat deras möjlighet att 

genomföra utbildningen? 

• På vilka sätt anser de skadedrabbade studenterna att lärosätet hjälper dem att 

genomföra och slutföra utbildningen då de blivit skadade? 

• På vilket sätt tror studenterna att de kan besväras av sin skada i framtiden? 
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1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1 Junges stressmodell 
Som ett komplement till att analysera resultatet utifrån frågeställningarna väljer vi att använda 

en teori som beskriver en skadeprocess där flera faktorer har inverkan på utfallet. Modellen 

bygger på flera olika studier som har utvärderats och sammanfogats till en teori. Skissen 

nedan visar en idrottsutövare i situationer med förhöjd risk att drabbas av en skada vid ett 

tillfälle, exempelvis en bollspelslektion. Med sig in i situationen har personen ett antal inre 

faktorer vilka kan ha påverkat personen redan i ett tidigare skede, exempelvis uppbrott från en 

partner. Personens förmåga att hantera potentiellt farliga situationer och sinnestillstånd som 

dessa har betydelse. Med andra ord kan exempelvis en bra “coping-förmåga” tänkas minska 

risken för skada betänkligt. Alla faktorer påverkar sammantaget risken att drabbas av en 

idrottsskada (Junge 2000, s. 14). Modellen kommer att användas som diskussionsunderlag i 

resultat och diskussionsdelen i relation till vad informanterna tror kan ha orsakat deras skador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 – Junges riskfaktormodell för idrottsskador  
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1.5.2 Bahr & Krosshaugs riskfaktorer för idrottsskador 
Bahr & Krosshaug (2005) föreslår en modell för interna respektive externa riskfaktorer. Fler 

riskfaktorer innebär ökad risk för att en skada ska uppstå. Se figur nedan. 

Externa riskfaktorer för skada 
Exempel på externa riskfaktorer kan vara andra deltagare i aktiviteter, skyddsutrustning, 

sportutrustning, omgivning som underlag, väder, temperatur eller lokal. Även exponering (hur 

ofta den fysiska aktiviteten sker) är en faktor. (Bahr & Krosshaug 2005, s. 327) 

Interna riskfaktorer för skada 
Interna riskfaktorer är direkt kopplade till individen. Exempel på dessa är ålder, kön, 

kroppssammansättning, hälsotillstånd (skadehistoria, ledstabilitet), fysisk status, anatomi och 

fysisk/motorisk skicklighet. (Bahr & Krosshaug 2005, s. 327) 

 

 
 

 
Figur 6 – Bahr & Krosshaugs riskfaktorer för idrottsskador 
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2. Metod 
 

Då vi valde att undersöka skadebilden av blivande lärare i idrott och hälsa och deras 

perspektiv på idrottsskador i relation till deras utbildning fann vi att det var tillämpligt med 

ett kvalitativt forskningsperspektiv då vi undersöker uppfattningar, åsikter och personliga 

ställningstaganden. Inledningsvis skickades ett kortare frågeformulär ut per e-post till en 

population av lärarstudenter inom idrott och hälsa vid en svensk högskola. Studenterna fick 

svara på fyra frågor angående skador som uppkommit under tiden utbildningen pågått och hur 

dessa påverkat studenternas möjlighet att genomföra utbildningen. Utfallet av detta 

frågeformulär användes senare för att välja ut informanter till intervjuer vilket beskrivs mer 

ingående under urval. Vi analyserade resultaten mestadels i förhållande till frågeställningarna, 

men även utifrån ovan nämnda teorier. Dock ledde studien till att vi drog egna slutsatser och 

eventuella föreslag till förbättringsåtgärder. Således var studien mer av induktiv karaktär 

(Bryman 2001, s. 21-24). 

 

2.1 Metodval 
Med tanke på syftet att undersöka studenters synsätt och åsikter om det aktuella ämnet 

“skador under utbildningstiden” såg vi att framför allt en metod var mer lämplig än andra, 

dvs. intervjuer. Studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ karaktär eftersom vi 

undersökte deltagarnas uppfattning om idrottsskador (Bryman 2001, s. 250). Vi sökte också 

en fördjupad kunskap inom vårt forskningsområde med inställningen att informanterna kunde 

framkomma med information som kunde förändra undersökningen i grunden till viss del. 

Detta hade inte kunnat ske med hjälp av exempelvis enkäter. 

 

Med syftet i åtanke valde vi att använda oss av riktade öppna intervjuer som metod då vi 

ansåg att metoden gav oss bäst möjlighet att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna på 

ett tillfredsställande sätt. Samtidigt tillät metoden oss att låta informanterna framkomma med 

information som vi inte på förhand tänkt på att fråga om. Denna eventuella information från 

informanterna skulle kunna ha betydelse för undersökningens resultat. Metoden kan beskrivas 

som att intervjuaren styr genom att avgränsa intervjun till det som intervjuaren anser vara 

meningsfullt för studien. Frågorna är fokuserade på informantens åsikter med öppna 

följdfrågor för djupare förståelse. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 254) 
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Vidare fanns det en ytterligare fördel med den något mindre strukturerade intervjun, då den 

gav oss möjlighet att till viss del lägga till frågor och följdfrågor från intervju till intervju 

beroende på den nya information som framkommer och ändå tillgodogöra oss ett reliabelt 

resultat. Det förutsatte dock att vi gav samtliga informanter möjlighet att svara på dessa 

utökade frågor. Detta förfarande sammantaget är en av fördelarna med en kvalitativ metod 

eftersom det kompenserar för författarens eventuellt bristfälliga intervjuguide. (Bryman 2001, 

s. 252). 

 

2.2 Urval 
Studien undersökte en population bestående av lärarstudenter inom idrott och hälsa vid ett 

lärosäte i Sverige. De som antagits till utbildningen med start hösten 2008 fick besvara ett par 

frågor om skador vilka de eventuellt ådragit sig under studietiden. Studenterna fick även 

anmäla eventuellt intresse av att delta i intervjuer. Således genomfördes ett riktat urval. På 

grund av relativt svag respons fick vi även använda ett så kallat bekvämlighetsurval, 

bestående av för oss tidigare kända studenter med skadebesvär under utbildningstiden 

(Bryman 2001, s. 313). Fem kvinnor och en man i åldersspannet 22 till 25 år valdes ut och 

deltog i intervjustudien. 

 

2.3 Informanter 
Nedan följer en närmare presentation av de informanter som ingått i studien och deras 

skadebild. Alla namn är fiktiva för att säkerställa informanternas anonymitet. Samtliga har 

råkat ut för allvarliga skador under utbildningens gång, men utanför schemalagd tid. 

 

Sonja har framför allt sysslat med lagsport sedan hon var fem år. Hon skadade främre 

korsbandet när hon spelade en match på sin fritid. Idag tränar hon mest individuellt genom 

styrketräning, löpning samt cykling. 

 

Sara har huvudsakligen hållit på med lagsport där hon även har tävlat på elitnivå. Hon har 

råkat ut för två korsbandsskador och två meniskskador, varav båda meniskskadorna skedde 

parallellt med lärarutbildningen. Skadorna skedde vid olika tillfällen utanför lektionstid. Idag 

styrketränar hon på gym cirka två gånger i veckan. 
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Ywonne har hållit på med konditionsidrott sen hon var sju år. Hon tävlade på elitnivå innan 

hon skadade sig på en tävling då hon skadade främre korsbandet i ena knäet. Efter skadan har 

hon hållit på med rehabiliteringsträning. Hon har även råkat ut för en återfallsskada, vilken 

ledde till en ny operation för total korsbandsruptur. 

 

Petter har hållit på med lagsport sedan han var fem år. Höstterminen 2009 diagnostiserades 

han för hopparknä. Han styrketränade ungefär fyra till fem gånger i veckan under perioden då 

han skadade sig. 

 

Annelie har hållit på med konditionsidrott sedan hon var åtta år, och varit aktiv på elitnivå. 

Hon har råkat ut för en stressfraktur i foten. Under perioden hon fick sin diagnos tränade hon 

med sin klubb över sju timmar i veckan, och utöver detta genomgick hon en idrottsdidaktisk 

period i lärarutbildningen som innebar cirka fem extra träningstimmar i veckan. 

 

Viola har ägnat sig åt lagsport sedan hon var fyra år. Viola skadade den mediala menisken när 

hon utövade sin idrott, även hon under en idrottsdidaktisk termin på lärarutbildningen. Utöver 

timmarna med fysisk aktivitet hon fick via undervisningen tränade hon lagsport fyra gånger i 

veckan. 

 

2.4 Procedur för datainsamling 
Respondenterna i frågeformuläret hade vid visat intresse angett kontaktuppgifter i form utav 

namn, telefonnummer och e-postadress. De kontaktades, upplystes om intervjuns tidpunkt och 

förväntade längd (ca 30 minuter), och att intervjuerna kom att spelas in. Vidare uppmuntrades 

informanterna om att i förväg fundera över sin skada i relation till utbildningen. 

Intervjuerna genomfördes i mindre rum där vi kunde samtala ostört. 

 

Vi författade en intervjuguide för att säkerställa att alla frågor kom med under intervjuerna 

samt för att samtalen skulle få god struktur. Guiden skrevs på sådant sätt att frågeställningarna 

skulle kunna besvaras och syftet uppfyllas genom ett par olika frågeområden vilka 

motsvarade våra frågeställningar (se bilaga 1). I och med den kvalitativa metoden valde vi 

dock att utelämna specifika frågor eftersom dessa kan ses som för direkta eller ledande 

(Bryman 2001, s. 304-308). Vi strävade efter att ställa frågor som uppmuntrade informanterna 

till att lägga till egna tankar och svar, gärna utan anmodan vilket syftar till att informanten ska 
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känna sig trygg i intervjusituationen. En av oss fungerade som huvudintervjuare, medan den 

andre förde anteckningar om allt som inte framkommer på ljudinspelningen, som 

sinnesstämning och kroppsspråk.  

 

Efter genomförd intervju transkriberades intervjuerna i sin helhet. Vid transkriberingen 

finslipades citaten till viss del då ord som uppenbart uppkom vid tankepauser plockades bort. 

Vi läste igenom transkriberingarna noggrant. Intervjustoffet analyserades sedan i relation till 

frågeställningarna och den tidigare forskningen. Citat som vi fann relevanta valdes ut och 

presenteras i resultatdelen. Transkriberingarna i sin helhet låg sedan till grund för 

diskussionsdelen där även de teoretiska modellerna och den tidigare forskningen användes. 

 

2.5 Validitet 
Eftersom vårt syfte med studien var att undersöka skadebilden av blivande lärare i idrott och 

hälsa och deras perspektiv på idrottsskador i relation till deras utbildning, och visa på denna 

eventuella problematik valde vi att använda oss av intervjuer. Sex stycken gav oss en 

informationsmättnad. I och med detta går det inte att generalisera utifrån det resultat vi 

kommit fram till, vilket i sig inte skadar validiteten i studien, eftersom vårt syfte inte varit att 

generalisera. Adekvata frågor i förhållande till våra frågeställningar stärkte studiens validitet, 

där vi också har kunnat förtydliga med följdfrågor om oklarheter har uppstått. Vidare fick 

informanterna påtalat att de skulle tänka igenom den kommande intervjun vilket möjligen 

kunde bidra till ett bättre fokus från informantens håll. 

 

Den första intervjun var en pilotintervju och hade till syfte att sätta metoden på prov. Datan vi 

här fick fram kom dock att användas i resultatredovisningen eftersom skillnaden mot följande 

intervjuer var relativt liten. Om fler frågor ställdes till de nästkommande informanterna såg vi 

till att även pilotintervjuns informant fick svara på dessa. 

 

2.6 Reliabilitet 

Vi använder oss, som tidigare nämnts, av riktade öppna intervjuer. LeCompte & Goetz skiljer 

mellan följande begrepp: Extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern reliabilitet står för 

den utsträckning i vilken en studie kan replikeras. I de flesta fall inom den kvalitativa 

forskningen kan det vara svårt att få en god extern reliabilitet, eftersom sociala detaljer och 

19 

 



miljösituationer kan vara svåra, kanske till och med omöjliga, att “frysa” (LeCompte & Goetz 

1982, s. 31-60). Vi använde oss dock av samma typ av lokal under intervjuerna i vilken vi 

fick arbeta ostört och informanterna inte hade några yttre störningsmoment eller distraktioner.  

 

Intern reliabilitet innebär att forskarna i studien har kommit överens om att tolka det de ser 

och hör på samma sätt. Under våra intervjuer kom, som tidigare nämnt, ena personen att ställa 

frågor och föra samtalet vidare, medan den andra förde anteckningar om nyanser som 

sinnesstämning och eventuella missförstånd. Således har en person ansvaret för att ställa 

lämpliga frågor förenliga med intervjuguiden. Samma person var huvudintervjuare under 

samtliga intervjuer vilket rimligen stärker reliabiliteten då frågorna blev någorlunda lika från 

intervju till intervju. Något som skulle kunnat påverka reliabiliteten är också intervjuarens 

skicklighet. I denna studie har detta möjligen visat sig genom att informanterna varit ganska 

kritiska mot högskolan, vilket får oss att reflektera över huruvida vi uppmärksammat dessa 

utsagor mot lärosätet mer än de positiva svaren vid intervjuerna. Dock syftar en kvalitativ 

intervju till att gå djupare in på de frågeområden som informanten vill prata om och därför 

anser vi att reliabiliteten fortfarande är stark (Bryman 2001, s. 300). 

Transkriberingen från ljudinspelningarna, vilka var av genomgående god kvalitet, gjordes 

individuellt av oss och vi transkriberade tre intervjuer var. Visserligen skulle detta kunna 

försvaga reliabiliteten om vi tolkat intervjuerna på olika sätt, dock var vi noggranna med att 

kontakta varandra om några oklarheter uppstod vid transkriberingen.  

 

2.7 Etiska överväganden 
Generellt bör man ta hänsyn till vissa forskningsetiska regler eller principer när man 

exempelvis utformar ett missivbrev eller när man ska genomföra en intervju. De fyra 

forskningsetiska övervägandena är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att berörda ska 

informeras om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva ska ha rätt att bestämma över om de ska medverka. Konfidentialitetskravet 

innebär att personuppgifterna ska behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem och att personerna i studien är anonyma. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter 

om enskilda personer endast får användas för denna studies syfte. (Eljertsson 2005, s. 29-30). 

Vi upplevde egentligen inte att vårt forskningsområde är speciellt känsligt som ämne. En del 

av undersökningen förutsatte dock att vi valde att ta hänsyn till dessa principer, dels när vi 
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skickade ut e-post innehållande frågeformulär med missivbrev och dels när vi genomförde 

intervjuer. Även i skrivprocessen har vi fått uppmärksamma de etiska övervägandena, framför 

allt konfidentialitetskravet då våra informanter framkom med delvis känslig och utpekande 

information. Vidare har vi inte kunnat redovisa all information om utbildningens karaktär för 

att säkerställa anonymiteten.  

 

3. Resultat 
 

Vi har valt att presentera och rubricera resultaten utifrån frågeställningarna. Samtliga citat är 

hämtade från ljudinspelningar, vilka skedde 2011-10-25 till och med 2011-10-27. 

Ljudupptagningarna är i författarnas ägo. Samtliga personer som förekommer i texten är 

avidentifierade. 

 

3.1 Vad anser lärarstudenter inom idrott och hälsa vara de främsta 
orsakerna till skadeuppkomst? 
Vissa av studenterna skadade sig under en teoretisk period i högskolan och vissa under en 

praktisk period. Samtliga skador uppkom på fritiden. Informanterna hade lite olika tankar om 

varför just deras skada uppkom. Sara trodde att det eventuellt kunde ha att göra med att hon 

bland annat hade dålig styrka i musklerna runt knälederna. Hon nämnde även en del om sitt 

mentala tillstånd vid perioden vid skadetillfället. 

 
Sara (Sa): “Dåligt tränad, eller knäkontroll och sådant. Alltså att man inte har tränat knäna. För muskler 

runtomkring har man ju ganska bra men just knäkontroll och sådant tror jag […] när jag drog mitt andra 

korsband så mådde jag inte så jättebra, då hade min morfar dött, så då alltså då att man har tankar något annat 

liksom, som gör att man inte är koncentrerad, och så händer det, tror jag.” 
 

Annelie och Viola menade båda att en ökad träningsmängd kan ha påverkat deras 

skadeuppkomst.  

 
Annelie (A): ”[…] egentligen tror jag det beror på att jag ökade min träningsmängd litegrann. […] jag tror det 

mer berodde på att jag ökade mängden i träningen, än att, alltså undervisningen låg bakom det.” 
 
Viola (V): “Det var ju… Jag tror att jag var trött och sliten, okoncentrerad och inte helt hundra liksom. Det är ju 
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alltså, man har ju spelat en lång säsong, haft lite sporadiska uppehåll under november december och sen går man 

helt plötsligt på stentuff försäsongsträning i januari och sen då kombinerat med att vi hade mycket i skolan också 

då, vi hade haft det i två, tre veckor. Det var nog mycket att man var trött och sliten och att kroppen inte riktigt 

var 100 tror jag.” 
 

Vidare var Viola lite inne på samma spår som Sara när hon nämnde att hon inte mådde så bra 

mentalt vid perioden kring skadetillfället när vi frågade om känslotillståndet då skadan 

inträffade. Hon hade nyligen brutit upp med sin partner och ansåg att detta kunde ha påverkat 

hennes skadeuppkomst, vilken skedde under en bollspelsmatch inomhus. 

 

Ywonne menade att brist på träning i skadepreventivt syfte kunde ha påverkat hennes 

skadeuppkomst. 

 
Ywonne (Y): ”[…] Jag tror att det säkert kan ha berott på mitt träningsupplägg tidigare. Alltså innehåll i 

träningen. Jag körde inte så mycket styrketräning innan, alltså skadeförebyggande träning. Jag hade ingen bra 

grund med styrketräning där, utan jag körde löpning […] jag körde inte så mycket alternativ träning, utan det var 

mer idrottsspecifikt, därför kanske musklerna inte var tillräcklig starka för den extrema belastningen.” 

 

Petter nämnde utbildningens karaktär som en möjlig orsak. 

 
Petter (Pe): ”[…] Det blev värre och värre och värre, sen så när man inte lyssnar på att det gör ont så fortsätter 

man ett tag till trots att man har smärta, sen känns det som att det var så mycket man var tvungen att göra i 

skolan så då var man tvungen att vara med ändå för att få godkänt i kursen […]”. 

 

Sonja, likt Viola, nämnde att fysisk utmattning eventuellt kan ha påverkat skadeuppkomsten. 

 
Sonja (S): ”[…] Det som kan ha påverkat var att jag cyklade väldigt mycket liksom vardagarna innan den här 

matchen, så jag var kanske rätt trött[…]”. 

 

Sammanfattningsvis nämnde informanterna olika orsaker till skadeuppkomsterna. Flera lyfte 

fram träningsmängd som en bidragande faktor, ibland i samband med utbildningens intensitet.  

Dock menade en informant att utbildningen i sig inte hade någon inverkan på skaderisken. 

Några informanter ansåg att en förändrat mentalt allmäntillstånd kunde ha bidragit till att 

skadan uppkom. 
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3.2 I vilken utsträckning upplever studenter att idrottsskador 
påverkar deras möjlighet att genomföra utbildningen? 
Frågan i rubriken ställdes utan att definiera ”genomföra”, varpå de flesta informanterna 

svarade med fokus på aspekten att bli godkänd. 

 

Sonja var en av dem som skadade sig under en teoretisk period. Dock hade hon praktiska 

moment som spinning och styrketräning under den tid hon försökte komma tillbaka från 

skadan. Sonja upplevde dock att hon inte påverkades så mycket av skadan eftersom det inte 

var så mycket praktisk undervisning i utbildningen när skadan skedde. När det ställdes krav 

på praktiskt deltagande i utbildningen anpassades upplägget efter hennes förutsättningar som 

idrottsskadad. 

 
Sonja (S): “Jag har inte riktigt prövats än för vi har inte haft så mycket praktiskt sen jag skadades. Det vi har haft 

är typ yoga och då var jag ganska nyskadad, typ ett par veckor, men då gjorde… Läraren då var så pass 

tillmötesgående, då fick jag göra efter mina begränsningar.” 
 

Vidare beskrev Sonja att skadan har haft inverkan på hennes val av utbildningsalternativ. 

 
S: “[…] styrketräningen gick bra. Spinningen var ju valbar, man valde med mellan yoga och spinning, jag valde 

yoga för att jag inte kunde göra step-up delen i spinningen, eller ja, yoga är ju kul också, sen var det massagen, 

det gjorde ont att ligga länge på mage och så rygg och sånt där men jag klarade ju kursen, men det gjorde ju ont 

ibland och så.” 
 

Sonja är inne på att hon gick miste om viss kunskap, men att det var att få betyg som kändes 

viktigast ändå när hon talade om ett av de praktiska momenten i utbildningen. 

 
S: “Nej men då fick man ju anpassa hela tiden, så att jag gjorde ju bara det jag kunde och då fick jag inte testa på 

det jag inte kunde så där missade jag ett lärtillfälle att jag inte fick lära mig och undervisa eller lära ut [...] ja 

precis, det var ju det som var det viktigaste, att få betyg. Som sagt, jag hade väldigt tur med timingen av skadan, 

har jag förstått.” 
 

Sara kunde inte delta i alla moment på grund av sin meniskskada. Utbildningen gjorde att hon 

sköt upp operationstillfället till senare. 

 
Sa: “Jag kunde ju inte vara med på allt som var i våras för då, ah då var ju menisken trasig, men sen valde jag att 
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vänta och operera till friluftslivet hade varit […] jag har ju skjutit upp mina operationer, efter schemat här, för att 

jag ska kunna vara med på så mycket som möjligt. Men sen vet jag inte då det påverkar mina skador, att de 

kanske blir värre för att jag väntade. Det kan de ju också ha blivit, för jag har varit med liksom och kört ändå. 

Men jag har ju rättat mig efter schemat här, för att jag inte ska missa så mycket.” 
 

Likt Sonja uttryckte Sara att det kunde vara tufft att genomgå delar av utbildningen med 

skada. 

 
Sa: “Och det var kämpigt ska jag säga! Det låste sig ibland och gjorde ju svinont men istället då för att göra om 

den nästa år så körde jag på med mina knäskydd, och tejp och allt möjligt.” 
 

Ywonne var nyopererad när hon skulle genomföra en förhållandevis krävande del i 

utbildningen och hade blivit tillsagd att ta det lugnt fysiskt av sin läkare. Men hon 

genomförde kursen ändå eftersom hon kände ett visst obehag av tanken på att förskjuta 

utbildningen. Vi frågade om hon kände att skadan påverkade hennes möjlighet att genomföra 

utbildningen. 

 
Ywonne (Y): “Det påverkade väl ganska mycket eftersom det var en praktisk termin vi hade, ah, det var ju, alltså 

jag kunde inte vara med på många av momenten där i början eftersom jag var nyopererad. Fast sen så är jag 

ganska envis så jag var med på de momenten ändå. Men jag hade ju idrottsförbud av min läkare i sex månader. 

Jag fick ju inte göra någon slags fysisk förrän i juni där. Och de var ju hela terminen och det skulle ju förskjuta 

hela min utbildning om jag skulle avstå från det. Och det hade blivit ett år senare, vad skulle jag gjort under det 

året? Hur hade det fungerat med CSN-pengar? Alltså det blir ju mycket problem där. Så det var liksom bara att 

bita i på något sätt. Genomförde det så gott man kunde.” 
 

Trots att Ywonne fått godkänt i kurserna kände hon att hon har gått miste om en del kunskap. 

 
Y: “ Jag satt ju bredvid och kollade. Det är inte samma sak som att vara med och spela eller vara med på, amen.. 

gymnastik och hoppa trampett och så. Jag vågade inte hoppa liksom, det är ju ganska stor påfrestning för knät 

och alla volter och grejer. Ja det är klart jag har gått miste om det här praktiska, det tror jag.” 
 

Ywonne berättade att hon ändå fått godkänt på kurserna när vi påpekade just det faktumet, 

och menade att hon ändå kunnat visa upp den kunskap som behövts, i detta fall inom ett 

gymnastiskt moment. 

 
Y: “Ja, men alltså jag har ju ändå varit med, men jag har inte kunnat göra det perfekta utförandet riktigt. Kunnat 

göra så många hopp som alla andra, jag har ju ändå varit med och visat den kunskapen som behövts, hoppas jag 
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för godkänt för annars skulle jag inte fått det. Men ah, drömbilden hade ju varit om man hade varit skadefri och 

kunnat vara med på allting hela tiden liksom, och kunnat göra obegränsat med hopp och så liksom.” 
 

Likt Sonja, Sara och Ywonne genomförde Petter vissa moment med en skada, även fast det 

gjorde ont till och från. Han lade, som många av de andra informanterna, dock stort fokus på 

att bli godkänd i kursen, och menade att han inte kände sig speciellt besvärad över att han 

eventuellt gått miste om en del kunskap på grund av sin frånvaro i vissa moment. 

 
Pe: [...] “de där momenten så det hade nog varit bra tror jag om man inte varit skadad och kunnat göra dem men 

jag klagar väl inte så, eftersom jag fick godkänt i kursen än att ha dem släpande om man fick välja själv. Sen ur 

ett lärandeperspektiv skulle det säkerligen varit bättre om jag fått göra det i efterhand [...] det är inget jag ligger 

sömnlös över direkt.” 
 

Annelie ansåg att hon själv hade ansvar för kunskapsinhämtningen om hon missat praktiska 

moment. 

 
A: “[…] jag har kunnat genomföra den utan problem och så. Men sen kan jag ju känna att alltså det gjorde ju att 

jag inte kunnat vara med fysiskt liksom, utan jag fick sitta vid sidan om. Och det var ju olyckligt för mig 

eftersom det blev en de bitarna som inte jag, som är en av mina starka liksom, grejer. Som jag gärna hade varit 

liksom med praktiskt i. För att just förkroppsliga, kunskaperna man får. Men samtidigt så kan jag känna att det är 

upp till mig själv att inhämta det här, förkroppsliga när jag kan göra det.” 
 

Viola beskriver att hon kunde pressa sig igenom en praktisk kurs innehållande bland annat 

gymnastik och bollspel. Denna kurs kände hon att hon behärskade relativt bra, men när det 

sedan kom en fortsättningskurs kände hon av att hon hade halkat efter lite. Samtidigt som 

Viola hade velat vara oskadad när hon genomförde kursen ansåg hon ändå att det var en 

lättnad att erbjudas möjligheten att endast sitta med på lektionerna och anteckna för att sedan 

göra duggorna. 

 
V: “[…] I hela första bollspelskursen och hela första gymnastikkursen så… I första gymnastikkursen var jag ju 

inte jag delaktig i en enda lektion […] när jag skulle ta tag i den här andra gymnastikkursen som kom att jag 

hade missat mycket och att jag låg efter på det sättet så jag fick ju kämpa bra mycket mer, inte i den 

gymnastikkursen utan de kurserna som kom efteråt och dessutom så lärde jag mig förmodligen mycket mindre 

[…] det var skönt då att dom erbjöd den möjligheten att bara du klarar de här duggorna och så där så får du 

godkänt så tror jag att det låg mig lite i fatet betygsmässigt.” 
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Att klara moment och bli godkänd i kurser ansåg informanterna var viktigt för att kunna 

genomföra en utbildning. Samtliga informanter har tagit sig igenom de moment som pågått 

när de varit skadade med ett godkänt resultat. Däremot ansåg de flesta att de gått miste om 

kunskapsinhämtning då de inte kunnat delta praktiskt i undervisningen. Några informanter 

ansåg att ansvaret att inhämta den kunskapen låg på dem själva när de blivit skadefria. 

 

3.3 På vilket sätt anser studenterna att lärosätet hjälper dem att 
genomföra och slutföra utbildningen då de blivit skadade? 

När det kom till huruvida studenterna känt ett stöd från lärosätet i någon form väljer vi att ta 

upp dels hjälp och stöd organisatoriskt, dels personligt stöd från lärarna på högskolan. Vidare 

såg vi en skillnad i hjälp vilken riktar sig till att få studenten friskförklarad jämfört med stöd 

och hjälp vilken syftar till att studenten skall bli godkänd i de olika kurserna. Ordet stöd har 

inte definierats, informanterna har själva fått använda sin uppfattning av ordet i relation till 

sin skada och utbildningen. 

 

Organisatoriskt upplevde vissa av informanterna att det inte riktigt fanns någon utarbetad plan 

för vart en skadad student skall vända sig för att få lämplig medicinsk hjälp då denne råkat ut 

för en idrottsskada vilket Annelie ger uttryck för när hon svarar på frågan om huruvida hon 

fått någon hjälp från högskolan. 

 
A: “Nej, nej, och det är lite konstigt att det inte finns någon man kan vända sig till, med sådana här problem 

egentligen. För jag vet, jag ringde till studenthälsan, för att höra vad de tyckte jag skulle göra och sådär. De sade 

också så här att; aha, kan du inte få hjälp med det här av skolan som ändå är en idrottslärarutbildning där den här 

kompetensen ändå absolut borde finnas? Jag tyckte det var märkligt.” 

 

Petter däremot var av en annan åsikt. 

 
Pe: ”Det är väl inte deras uppdrag heller att se till, jag kan inte så här härleda min skada till att det just hänt här 

för det är ju ingen akut skada. Jag kan ju inte säga exakt när den uppkommit. Lite så är min inställning.” 
 

Beträffande eventuellt stöd från lärarna vid lärosätet uttryckte ingen utav informanterna att de 

fått hjälp eller tips att bli remitterade till någon lämplig idrottsklinik. Däremot fick Viola 

något oväntat hjälp av en föreläsare, som vi här anger vid namn Kurt, under lektionstid: 
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V: “Det är ju Kurt som har haft hand om mitt knä, det är honom jag har gått till, det är han som har remitterat 

mig överallt och så där, men det har ju inte han gjort… Alltså han upptäckte mig eller vad man ska säga när vi 

hade den här tejp och lindningslektionen första gången för då hade jag gjort illa mig, ja det var väl en veckan sen 

typ. Och så skulle han undersöka någon som hade ont i knäet och jag ville ju absolut inte, jag hade skitont, så jag 

stod ju och gömde mig bak och alla bara ”Viola Viola” och jag bara jaa, så jag hoppade upp på den där britsen 

och jag kunde inte sträcka ut knäet, ja så undersökte han och sen sa han boka en tid hos mig så att det har ju han 

gjort i sitt yrke och inte som lärare vid högskolan” 
 

Ett mer personligt stöd i att hantera skadan under utbildningens gång var det endast Sara som 

kände, mer specifikt under en praktisk del av utbildningen som benämns vinterfriluftsliv. 

Denna del av utbildningen genomförs i Sveriges norra fjällmarker och syftar till att ge 

studenterna kompetens inom bland annat turåkning på skidor. Det personliga stödet kom från 

en gruppledare som vi här nämner vid namn Tor. 
 

S: “men sen hade vi Tor som gruppledare där uppe, och han brydde sig ju. Så det var bra, han kollade hur det 

gick och så.” 
 

Några informanter, bland annat Sonja, hade gärna sett ett personligt stöd på högskolan: 

 
S: “det hade varit skönt att kanske kunna säga det till någon som hade ansvarig, någon mentor kanske för hela 

den terminen eller kursen eller någonting som, så att en på skolan vet om att under den här terminen kommer 

Sonja vara skadad och det kommer påverka hennes utbildning typ.” 
 

När det kommer till eventuellt stöd från lärarna på högskolan i syfte att planera utbildningen i 

förhållande till skadeperioden överlag var utfallet blandat. Ywonne uttryckte sig på följande 

sätt: 

 
Y: “Jag visste ju inte om jag skulle operera mig direkt eller om jag skulle vänta ett halvår och klara 

idrottsterminen utan ett korsband, sådana saker kanske. Det var ju ingen riktigt som kunde svara på vad som 

ingick i det olika momenten och vad jag skulle, alltså mer konkret göra för att klara kurserna. Det var jag ju och 

pratade med i en personalen som har en administrativ roll om, men hon verkade inte kunna något […] Men då 

var hon alldeles ny på skolan och hade typ ingen koll på några kurser alls […]. Men hon sa också att, det borde 

vara många som skadar sig på den här skolan, och det här fallet borde ju inte vara unikt så jag ska höra mig för 

vad de andra, vad de har gjort tidigare gånger när folk ha skadat sig? Men hon hörde aldrig av sig sen igen. Efter 

två veckor skulle jag få mail men nej.” 
 

Några av informanterna sade att de önskade få ett stöd i processen att planera studierna i 
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relation till skadan. Funderingar som studenterna ville ha hjälp med var missade praktiska 

moment, hur mycket aktivitet dessa krävde och även i vilket fysiskt skick studenten behövde 

vara i för att kunna genomföra dem. Viola uttryckte det så här: 

 

V: “ jag hade väl önskat mer en plan över hur jag skulle på ett bra sätt klara de här kurserna som jag  
missade, jag var ju där men jag var ju liksom inte delaktig, vi hade kunnat lägga upp en plan om hur jag hade 

kunnat vara delaktig och göra alla de här sakerna i ett senare stadie när jag kunde vara med och delta. Så jag 

hade missat mindre. En sån plan.” 
 

Sara upplevde att hon fått stöd från lärosätet via en lärare på utbildningen som vi här kallar 

för Elsa. Läraren hjälpte Sara att svara på när en operation skulle vara lämplig, med tanke på 

den fysiska nedsättningen man får efter en operation. 

 
Sa: ”Det jag har fått hjälp med så, det är väl att jag har frågat när ungefär, eller om det går bra om jag opererar, 

vilka perioder det går bra liksom, alltså, om jag kommer missa mycket om jag opererar vissa datum jag fick då. 

Jag pratade med Elsa då, och då tyckte hon att det var bättre om jag opererade, alltså när vi har teoretiska kurser. 

Så jag väntade ju, så”.  

 

Sammanfattningsvis upplevde en del av informanterna att stödet från lärosätet som bristfälligt 

medan andra inte ansåg att lärosätet hade något större ansvar. En del önskade att högskolan 

hade ett fastlagt arbetssätt i syfte att hjälpa studenter som missat praktiska moment på grund 

av skador. Informanterna hade något olika upplevelser av ett personligt stöd från lärarna när 

det kom till att planera utbildningen med skadan i åtanke. Ywonne kände inget sådant stöd 

över huvud taget medan Sara fick råd av en lärare i fråga om att operera före eller efter en del 

praktiska moment, i detta fall det vita friluftslivet vilket vi citerade tidigare i texten. 

 

3.4 På vilket sätt tror studenterna att de kommer besväras av sin 
skada i framtiden? 

Vi frågade informanterna om de hade tänkt vara verksamma inom läraryrket i framtiden och 

om de trodde att skadan skulle påverka dem i sin kommande profession som lärare i idrott och 

hälsa. Fem av informanterna hade planer på att arbeta som lärare i ämnet. Petter hade inte 

långtgående planer på att arbeta inom skolan, men tänkte ändå arbeta med hälsa på något sätt. 

I Petters ögon fanns ingen större risk att påverkas av skadan i framtiden. På frågan om varför 

planerna inom skolan inte är långtgående svarade Petter: 
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Pe: “Nej, det är nog bara eget intresse, bara att det är jobbigt att jobba i skolan, mest psykiskt påfrestande ändå är 

väl mina egna upplevelser av skolans verksamhet och det tär mycket på en men det har ingenting med min skada 

att göra i stort sett.” 

 

Utfallet pekade dock generellt åt att merparten av studenterna var medvetna om den förhöjda 

risken för förslitningsskador såsom artros som en följd av skadan i ett längre perspektiv. Viola 

berättade att: 

 
V: “det handlar ju mest om förslitningar och med menisken och att dom har varit inne i knäet och bara det ökar 

risken för artros och så där och idrottslärare det är ju ett slitigt arbete med kroppen, man står mycket, man går 

mycket man passar mycket liksom, bär och så. Så att jag är absolut rädd för att det ska ge problem i framtiden 

och det har dom ju i princip utlovat också så.” 
 

Att läraryrket kan ha en hög arbetsbelastning hade Sonja redan fått känna på. 

 
S: “Jag vikarierade nu två veckor nu i augusti som idrottslärare och då kände jag att det var jobbigt att stå upp så 

länge typ, eller ja 8 timmar i sträck, eller jobbigare än vad det har varit förut, tyvärr så kommer det väl påverka 

lite grann kan jag tänka mig.” 
 

Ywonne hade en något mer optimistisk föreställning om framtiden som lärare i idrott och 

hälsa. 

 
Y: “Alltså nej det vill jag inte tro. Det tror jag inte. Alltså nu är det så pass färsk skada, jag är inte riktigt klar 

med all rehab heller så jag vet inte riktigt hur knäet kommer att kännas när det är liksom stabilt eller så. Det är 

nog först då jag kan svara på den frågan ordentligt, men jag har förhoppningar om att det inte ska störa mig. Och 

både läkare och sjukgymnaster säger att det ska gå. Bara man är duktig med sin rehab, man måste ju fortsätta 

varje dag med rehab hela livet, men det ska nog inte påverka, hoppas jag inte.” 
 

Sammanfattningsvis uttryckte några av informanterna oro inför ett yrkesliv som lärare i idrott 

och hälsa. Framför allt var merparten medvetna om problematiken med återfallsskador i 

relation till arbetsbelastningen. Studenterna såg möjligheten till problem längre fram i livet 

och ställde sig även frågande till att klara av att arbeta fram tills pensionsåldern inom yrket.  
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4. Sammanfattande diskussion 
 

Syftet var att undersöka skadebilden hos blivande lärare i idrott och hälsa och deras 

perspektiv på idrottsskador i relation till deras utbildning. 

 

Följande frågor behandlas: 

 

• Vad anser lärarstudenter inom idrott och hälsa vara de främsta orsakerna till deras 

skadeuppkomster? 

• I vilken utsträckning upplever studenter att idrottsskador påverkat deras möjlighet att 

genomföra utbildningen? 

• På vilka sätt anser de skadedrabbade studenterna att lärosätet hjälper dem att 

genomföra och slutföra utbildningen då de blivit skadade? 

• På vilket sätt tror studenterna att de kan besväras av sin skada i framtiden? 

 

4.1 Informanternas upplevda orsaker till skadeuppkomsten 
Två av informanterna i vår undersökning var känslomässigt påverkade på något sätt när deras 

skador inträffade. Det går inte att dra några slutsatser utifrån utfallet av endast två personer, 

men enligt Junges stressteori ska risken att skada sig vara högre om man upplever ett negativt 

känslotillstånd. Det kan vara exempelvis, som i det här fallet, uppbrott från partner eller 

bortgång av nära släkting. Man kan fråga sig om detta hade någon betydelse för just våra 

informanters skadeuppkomst. (Junge 2000, s. 14) 

 

Några av informanterna var också inne på att de var trötta när skadan uppstod vilket också går 

hand i hand med Junges teori, där fysisk utmattning också korrelerar med ökad risk för att 

skada sig, vilket även Vetter & Symmonds pekar på i sin studie (Vetter & Symmonds 2010). 

Att samtliga informanter skadade sig utanför undervisningen är i sig knappast förvånande då 

Verstappen et al. 1998 fann att en klar majoritet av skadorna vid en liknande utbildning 

skedde utanför undervisningens ramar. Däremot kan det diskuteras till vilken grad den ökade 

exponeringen för fysisk aktivitet under terminerna med praktiskt innehåll är en riskfaktor för 

att drabbas av en idrottsskada även utanför undervisningens ramar. Just ökad exponering är en 

yttre riskfaktor för idrottsskador enligt Bahr & Krosshaugs och Junges tidigare forskning 
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inom ämnet (Bahr & Krosshaug 2005; Junge 2000). Vi tror att en aktiv lärarstudent inom 

idrott och hälsa generellt sett anstränger sig mer under sin fysiska aktivitet på fritiden än i 

undervisningen. Den ökade träningsmängden med utbildningens lektioner inräknade borde ha 

ökat risken för att drabbas av en skada även utanför högskolan. Således kan man ställa sig 

frågan om en lärarstudent bör minska sin träningsmängd på fritiden när den praktiska 

undervisningen inom idrott och hälsa sker. 

 
4.2 Påverkar skadan möjligheten att genomföra utbildningen? 

Till att börja med samstämmer faktumet att våra informanter blivit skadade under 

utbildningens gång med Brun Sundblads och Verstappens forskning inom ämnet där man 

funnit att detta är vanligt förekommande. (Brun Sundblad et al. 2010; Vestappen et al. 1998) 

 

Något som vi kan se som är gemensamt för alla informanter var att de med mer eller mindre 

svåra skador har lyckats få godkänt i alla kurser på utbildningen, även de som innehåller 

praktiska moment, där vissa har undvikit att genomföra dessa moment. Fokus verkade ligga 

på att klara kurser, samtidigt som några också uttryckte att det var tråkigt att de var tvungna 

att sitta vid sidan av och gå miste om en del kunskap. Fyra av informanterna genomled till och 

med smärtsamma fysiska belastningar för att vara med på lektionerna och klara praktiska 

examinationer. Petter uttryckte det som att “man måste ju utföra vissa moment för att bli 

godkänd i kursen”. 

 

Faktumet att studenternas fokus ligger på att klara av kurserna, snarare än hur mycket 

kunskap man går miste om, kan tolkas som en coping-strategi från studenternas sida, då 

informanterna uttryckt en lättnad över att få godkänt. Denna strategi kan ha påverkats av 

lärarnas inställning och råd, vilka enligt informanterna leder dem till att klara kurserna med 

liten marginal. 

 

Sara fick efter sin meniskskada rekommendationen från sin lärare att vänta med operation tills 

det att en teoretisk kurs började, vilket utan tvekan var rekommenderat med goda intentioner. 

Men man kan fortfarande fråga sig om den rekommenderade lösningen på problemet var 

långsiktig. Samtidigt vet vi inte om det verkligen är lärarens ansvar att hjälpa studenten ur sin 

situation. 

 

Tankemönstret om att klara kurserna och samtidigt riskera att skada sig ytterligare speglar 

31 

 



kanske att informanterna inte ser långsiktigt på sin situation. De flesta studenterna har ändå 

planerat att arbeta som lärare i idrott och hälsa eller inom något liknande yrke där ofta krav på 

en hel och frisk kropp faktiskt ställs. Att delta på idrottsmoment som bollspel och gymnastik 

när man redan har en skada ökar rimligen risken för att skada sig mer och eventuellt få 

problem i framtiden. Man kan fråga sig om det är lämpligt att lärare på utbildningen indirekt 

rekommenderar att studenter skall ta den risken. Verstappen et al. anser deltagande i idrotter 

vilka är nya för utövaren inte innebär en förhöjd risk för att skadas. Detta förutsätter dock en 

oskadad kropp. Bahr & Krosshaug visar att en tidigare skada ökar risken att drabbas av nya 

åkommor och tvärtom mot Verstappens forskning visar han att den idrottsspecifika 

kompetensen har betydelse. Med tanke på att Bahr kombinerar flera riskfaktorer som våra 

informanter påverkas av anser vi att det faktumet väger tyngre i sammanhanget (Verstappen 

et al. 1998; Bahr & Krosshaug 2005). 

 

Vi ser tendenser till att det innebär en risk att ignorera en skada som man har ådragit sig och 

genomföra praktiska moment i utbildningen. Däremot vet vi inte vad det kan få för 

konsekvenser för våra informanter. Det skulle vara av intresse för framtida forskning. 

 

4.3 Stöd och hjälp från högskolan 
Informanterna uttryckte att det är viktigt att få stöd och support från sin omgivning i 

rehabiliteringsfasen, vilket samstämmer med tidigare forskning (Hedgpeth et al. 1998; Yang 

et al. 2010). Det framgår att vissa av informanterna gärna hade velat se ett större personligt 

engagemang från lärarna. I ett fall hade informanten valt att “inte skylta med skadan” vilket är 

ett nämnvärt aktivt val av studenten, vilket vi visserligen inte kan se som ett bristande 

förtroende för lärarna vid lärosätet men ändå visar att studenten inte valt att vända sig till 

läraren för att få stöd och hjälp. 

Även den rent medicinska delen av stödet ansåg informanterna vara bristfällig. En av 

informanterna hade vänt sig till vårdinrättningen Studenthälsan. Den är en hälsomottagning 

knuten till olika större lärosäten i Sverige som även tar emot studenter från högskolan i denna 

studie. Enligt författarna finns information om detta tillgängligt vid detta lärosäte, dock är det 

okänt huruvida samtliga studenter känner till detta. Ansvaret att ha kännedom om lämpliga 

vårdinrättningar ligger självklart på studenten efter att de har blivit informerade om dessa vid 

studiernas början. Denna information finns även tillgänglig på lärosätets hemsida. 
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Ingen informant hade fått någon hjälp att komma till en lämplig mottagning för just deras 

skada, trots att sannolikheten bör vara förhållandevis hög att lärare vid just denna utbildning 

har kontakter inom detta område. Dock förefaller det rimligt att eventuell hänvisning till 

lämplig vårdinrättning inte ingår i lärarnas arbetsbeskrivning. Samtliga informanter skadade 

sig utanför utbildningen vilket bör innebära att ansvaret för skadan hamnar på informantens 

idrottsförening eller informanten själv, beroende på var skadan skedde. Dock pekar resultatet i 

relation till teorierna på att utbildningen till lärare i idrott och hälsa innebär en förhöjd risk att 

drabbas av skador och således är utbildningen i sig en möjlig orsak till skadan (Junge 2000, s. 

14). 

Oavsett vems ansvar det är ser vi att det finns förbättringsmöjligheter vid högskolan som i 

våra ögon knappast är särskilt dyra eller svåra att ordna, vilket vi framlägger under förslag om 

åtgärder.  

 

4.4 Skadad i framtiden 
I frågeställningen om huruvida informanterna trodde att de att skulle påverkas utav skadan i 

framtiden och då mer specifikt i en framtida yrkesutövning som lärare i idrott och hälsa var 

merparten medvetna om problematiken som arbetsbelastningen innebär. Likt Lemoyne et. al 

och Sandmarks studier visar på att dessa lärare är utsatta för en klar förhöjd risk för i 

synnerhet ledrelaterade skador, vilket några av informanterna också påtalade. Att en 

idrottsskada, som skett under tiden utbildningen pågått, kan påverka studenternas möjlighet 

till en framtida yrkesutövning är naturligtvis mycket olyckligt. Att informanterna är medvetna 

om denna problematik anser vi dock vara positivt då vi vet att det är vanligt med 

arbetsrelaterade skador för lärare i idrott och hälsa i enlighet med Lemoynes et al. och 

Sandmarks forskning. Således verkar det lämpligt för en framtida lärare i idrott och hälsa att 

vara medveten om skadeproblematiken som existerar inom yrket och vara beredd att tackla 

den (Lemoyne et al. 2007; Sandmark 2000). 

 

4.5 Metoddiskussion 
Vårt val av intervjumetod, den riktade öppna intervjun, kändes relevant för vårt syfte. Vi 

försökte ställa öppna frågor i så hög grad som möjligt. Detta var dock något som 

huvudintervjuaren kände var ganska onaturligt, vilket gjorde att några av frågorna ändå blev 

ganska stängda. Detta tror vi berodde på vår ringa erfarenhet av att genomföra en intervju. 
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Dock var informanterna väldigt bra på att utveckla sina svar, vilket gjorde att frågemetoden 

troligtvis inte påverkade vårt resultat i så stor utsträckning trots allt.  

Studien kan ha påverkats av det faktum att vi båda tidigare varit drabbade av svåra 

idrottsrelaterade skador. Följdfrågorna kan i vissa fall ha blivit en aning ledande under 

intervjuerna, eftersom vi visat ett stort engagemang och intresse för informanternas skador 

och den problematik skadorna eventuellt medfört. 

 

4.6 Förslag på åtgärder 
Lärarna på den undersökta högskolan är anställda för att utbilda och vi anser att en 

lärarutbildare har ett ansvar att ge lärarstudenter stöd i frågor som rör utbildningen, men de 

kan knappast förväntas att ta på sig något medicinskt ansvar. Snarare skulle en fråga istället 

kunna vara om en högskola med lärarutbildning inom idrott och hälsa kanske borde överväga 

att knyta till sig en viss specialistkompetens avseende rörelseorganen, inte för utbildning, utan 

för råd och stöd till studenterna avseende deras egen kropp. 

 

Vi föreslår således, om det är möjligt, att högskolan inleder officiella samarbeten med 

vårdinrättningar med inriktning på just idrottsskador. Att två vårdinrättningar med 

skadeinriktning ligger i närområdet till lärosätets campus är naturligtvis en fördel. Oss 

veterligen finns en ortopedmottagning samt en sjukgymnastmottagning med inriktning på 

muskulära skador i närheten av lärosätet. Vi vet inte om högskolan har arbetat för att starta 

något dylikt samarbete, dock visar resultatet att samtliga informanter i vår studie i så fall 

saknar kännedom om detta. 

 

Bör ett godkänt betyg gå före en tillräcklig kunskapsinhämtning med en eventuell rest för 

studenten som följd? Som tidigare framkommit är kände informanterna en stor oro över att 

missa och behöva ta igen moment vilket bidrog till att de under skadeperioden var mycket 

nöjda med att erhålla ett godkänt betyg i den aktuella kursen. Att en missad kurs kan få stora 

konsekvenser såsom uteblivet studiemedel från CSN eller i värsta fall en studiespärr från 

lärosätets sida är något informanterna uttryckt. Att detta faktum kan påverka deras framtida 

hälsa är något vi anser är mycket beklagligt. Självklart har varje student samtidigt ett ansvar 

att göra lämpliga val när det kommer till att medverka eller inte medverka i praktiska moment 

under kurserna. Ett sådant val kan påverkas av de ovan nämnda kursernas krav på deltagande. 
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Vi ser en möjlighet till utvecklandet av en policy från lärosätets håll där det klargörs vilka 

prioriteringar som bör göras när en student är skadad och missar en del av utbildningen. 

 

Vidare kan man diskutera om en högskola med en lärarutbildning inom idrott och hälsa bör ha 

ett praktiskt intagningsprov innan studierna påbörjas. Vi vet att en majoritet av de nyantagna 

lärarstudenterna vid ett lärosäte var mer eller mindre skadade vid utbildningens start (Brun 

Sundblad et al. 2010). 

Att sedan tidigare vara skadad innebär, som vi tidigare nämnt, en förhöjd risk att drabbas av 

nya skador (Bahr & Krosshaug 2005). Ett fysiskt antagningsprov skulle kunna 

uppmärksamma skadade ansökandes problematik och ge högskolan möjligheten att informera 

och ge studenterna råd kring detta faktum.  

 

4.7 Slutsats och framtida forskning 
Slutsatsen av studien är att högskolans studerande till lärare i idrott och hälsa som ådragit sig 

idrottsskador till viss del kan härleda skadeuppkomsten till psykologiska faktorer. Vidare är 

träningsbelastning, vilken under vissa perioder i utbildningen är betungande, en viktig faktor. 

Att genomgå utbildningen som skadad innebär ett risktagande under vissa perioder då 

studenterna i studien känt sig pressade att delta i praktiska moment trots vetskapen om att 

dessa kan förvärra deras skador. 

 

Studenterna vid lärosätet anser inte att de erhållit tillräcklig hjälp oavsett om syftet har varit 

att hitta lämplig medicinsk hjälp inriktad mot idrottsskador, få hjälp att planera utbildningen 

med skadan i åtanke eller att få ett personligt stöd från någon lärare i deras professionella roll. 

Informanterna har uttryckt att de gärna ser att högskolan utvecklar och förbättrar detta. 

 

I och med problematiken kring informanternas idrottsskador skulle det vara intressant att 

genomföra en kvantitativ longitudell studie. Syftet kan i så fall vara att undersöka 

skadeincidensen på en högskola med lärarutbildning inom idrott och hälsa där detaljerade 

beskrivningar om skademekanismer skulle kunna ingå. I samband med detta kan man även 

kartlägga studenters exponering för fysisk aktivitet innan och efter man börjat studera. En 

sådan studie skulle kunna klargöra i vilken utsträckning en idrottsdidaktisk termin är en 

riskfaktor för idrottsskador, även om de inträffar utanför lektionstid, vilket skulle kan kopplas 

till Bahr & Krosshaugs modell för inre och yttre riskfaktorer, Junges stressteori eller 
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Verstappens forskning om skador i eller utanför utbildningen. Dock skulle det krävas ett stort 

engagemang från forskaren vid en sådan undersökning då det har visat sig att respondenter 

tyvärr glömmer bort en stor del av sina skador om studien genomförs retrospektivt (Twellaar 

et al. 1996). 

Vi kan dock konstatera att vårt engagemang inom ämnet växer stadigt och vi ser fram emot att 

ytterligare belysa idrottsskador på en högskola. 
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Bilaga 1 

Käll och Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

 

Syftet med denna studie var att undersöka skadebilden hos några blivande lärare i idrott och 

hälsa och deras perspektiv på idrottsskador i relation till deras utbildning. 

Frågeställningarna var som följer: 

 

• Vad anser lärarstudenter inom idrott och hälsa vara de främsta orsakerna till deras 

skadeuppkomster? 

• I vilken utsträckning upplever studenter att idrottsskador påverkat deras möjlighet att 

genomföra utbildningen? 

• På vilka sätt anser de skadedrabbade studenterna att lärosätet hjälper dem att 

genomföra och slutföra utbildningen då de blivit skadade? 

• På vilket sätt tror studenterna att de kan besväras av sin skada i framtiden? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Injury, injuries,, sport, incidence, population, behavior, “risk factor”, support, coping, physical, 
education, teacher 
 

 

Var har du sökt? 

GIH-biblioteket, Pubmed, Ebsco (SportDiscus)

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Pubmed: Injury, Injuries, sport, incidence, population, behavior, “risk factor”, support, coping, 
physical, education, teacher 
Ebsco (sport discus): Injury, Injuries, sport, incidence, population, behavior, “risk factor”, 
support, coping, physical, education, teacher
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Kommentarer 

Det som vi fann svårast att hinna var forskning om hur personer som går en fysiskt krävande 
utbildning, och ännu hellre, lärarstudenter inom idrott och hälsa, upplever att en skadeuppkomst 
kan påverka möjligheten att genomföra utbildningen i fråga. Forskning om socialt stöd i 
rehabiliteringsfasen av en skada gav många träffar.
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 
• Namn, ålder, kön 
• Vilken är din träningsbakgrund? 
• Vilken är din träningsmängd nu? 
• Hur var den vid skadetillfället? 
• Känner du dig fortfarande besvärad av skadan? 

 

 

Skadebild 

• I vilket sammanhang skedde skadan?  
• Om på högskolan, under vilka moment? 
• Vad anser informanten var de största orsakerna till sin skadeuppkomst? 
• I vilken grad anser studenterna att utbildningen medverkat till uppkomsten av skadan? 
• Upplever du att du tränade intensivt under den perioden skadan uppkom? 
• Har studenterna råkat ut får några återfallskador? 
• Är studenterna rädda för att råka ut för en eller flera återfallskador? 

 

 

Skadeorsaker 

• Varför tror studenterna att de råkade ut för en skada? 
• I vilket mentalt tillstånd befann du dig i under den period skadan uppkom?  

 

 

Påverkan på utbildningen 

• I vilken utsträckning upplever studenterna att idrottsskador påverkar möjligheten att 
genomföra utbildningen till lärare i idrott och hälsa?  

• Är några speciella moment svårare än andra att genomföra? 
• Till vilken grad har skadorna påverkat studenternas lärande? 
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Framtida påverkan 

• Har studenterna för avsikt att jobba som lärare i idrott och hälsa i framtiden? 
• Vilka eventuella framtida bekymmer tror studenterna att de kommer få orsakade av 

skadan? 
• Kommer studenterna att undervisa om skadeprevention som idrottslärare? 

 

 

Hjälp från lärosätet 

• Upplever studenterna att de fått en adekvat hjälp av lärosätet när det gäller att komma 
tillbaka till normal kapacitet? 

• Upplever studenterna ett behov av detta? 
• Hur tror studenterna att lärosätet hade kunnat vara till hjälp? 
• På vilket sätt då i sådana fall? 
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