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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka elevernas upplevelser under sin långtidsskada. I 

denna studie definieras långtidsskada som ett långvarigt och ofrivilligt uppehåll från fysisk 

träning och tävling där utövaren tappar sin fysiska status och form, kontakten med 

lagkompisar och det sociala livet runt omkring idrotten. Frågeställningarna i studien är: 

 Hur upplevde eleverna sina känslor kring identitet och självförtroende under tiden 

som långtidsskadade? 

  Vilken var elevernas syn på det sociala stödet från lärarna i skolan, samt stödet från 

läraren till ett meningsfullt deltagande på idrottslektionerna under tiden som 

långtidsskadade? 

  Hur motiverades och vilket socialt stöd fick eleverna av andra utanför skolan till att 

genomföra rehabiliteringen? 

Studien är en kvalitativ undersökning med sju individer som varit långtidsskadade under sin 

skolgång då de var mellan 15 – 18 år gamla. 

Resultat från undersökningen var att eleverna upplevde negativa känslor vid skadetillfället. 

Deras identitet påverkades också negativt då den var alltför sammankopplad med idrottandet 

som långtidsskadan begränsade. Det gavs inget entydigt svar på hur självförtroendet 

påverkades, det var antingen opåverkat eller negativt påverkat. Det finns heller inget entydigt 

svar på elevernas syn på lärarna. Det fanns både positiva och negativa upplevelser, dels av det 

sociala stödet men även stödet till ett meningsfullt deltagande på idrottslektionerna. Det gavs 

dock ett enigt svar att alla elever hade ett tydligt mål för att motivera rehabiliteringen. Det var 

även ett enigt svar från eleverna gällande det sociala stödet där familjen sågs som viktigast för 

att kunna genomföra rehabiliteringen. 

Slutsatsen av studien är att långtidsskadan upplevdes känslomässigt negativt men att det med 

rätt stöd kan underlätta elevernas upplevelse av att vara långtidsskadad. 
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1. Inledning 

Bengtsson och Fallby (2011) beskriver olika karriärsteg inom idrottskarriären, bland annat 

från ’’junior till senioridrott’’. Enligt författarna kan denna förändring inom karriärstegarna 

ske vid ungefär 15 – 19 års ålder, ett åldersspann där många aktiva slutar med idrotten (s. 34). 

De skriver att det finns ett flertal faktorer som kan ligga bakom detta; att nya intressen tar 

större plats, idrottaren får för dåligt stöd eller att idrottaren råkar ut för skador (s. 131). Jag har 

varit verksam som tränare för många olika lag där framförallt lagen med flickor gett mig 

många negativa upplevelser i form av att de aktiva har skadat sig och blivit frånvarande en 

längre tid, ofta på grund av korsbandsskador. Som tränare har det varit svårt att veta hur mina 

skadade spelare mår, vilket stöd de behöver och hur jag ska underlätta för dem att komma 

tillbaka. Jag har ofta känt mig klumpig och passiv då jag saknat tillräckligt med verktyg för 

att kunna bemöta den skadade personen på rätt nivå. Eklund och Podlog (2006) skriver att 

rehabiliteringsprocess handlar om att förbereda idrottaren att kunna återvända till idrottandet, 

främst genom att tillskansa sig kunskaper kring vad den skadade idrottaren har upplevt under 

rehabiliteringen (s. 44-51). 

             Nu när lärarutbildningen snart är avklarad och den praktiska professionen ska ta vid 

har min nyfikenhet riktats än mer mot hur jag som blivande lärare ska kunna arbeta med 

elever som blir långtidsskadade. Nu vill jag veta hur jag ska involvera dem i undervisningen 

på idrottslektionerna, dels genom innehållet på lektionerna men även gällande att få en dialog 

som känns givande för den långtidsskadade eleven. Ett första stag i det arbetet är att 

undersöka hur de långtidsskadade upplever sin situation 
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2. Bakgrund och Tidigare forskning 

2.1 Upplevelser av känslor vid en långtidsskada 

Vid långtidsskador krävs en så pass lång rehabilitering att det kan påverka individens fysiska 

och psykiska välmående. I det här avsnittet redovisas först en definition av långtidsskada, 

därefter är det en genomgång av befintlig forskning om känslomässiga reaktioner samt 

självförtroende och identitet vid en långtidsskada. 

2.1.1 Definition av långtidsskada 

Jag använder mig av Johnsons (1993) beskrivning av en långtidsskada som en definition: 

’’Långtidsskada innebär ett långvarigt och ofrivilligt uppehåll från fysisk träning och tävling 

där utövaren tappar sin fysiska status och form, kontakten med lagkompisar och det sociala 

livet runt omkring idrotten’’ 

2.1.2 Kvinnors knäskador 

Enligt von Porat (2012), som har gjort en sammanställning av riskfaktorer vid knäskador, 

skadar flickor sitt främre korsband 4-6 gånger mer jämfört med killar inom framförallt fotboll 

och handboll. Innebandy är enligt von Porat så pass ny som sport att inte tillräckligt med 

forskning genomförts men att handbollen kan liknas med innebandyn (s. 3 – 17). Sernert 

(2010) skriver att flickorna har lättare att få en ny skada på korsbandet jämfört med killar och 

att det kan bero på ett flertal faktorer som exempelvis ’’anatomiska, hormonella och 

neuromuskulära’’(s. 54-57). Söderman m.fl. (2002) genomförde en undersökning på 

kvinnliga fotbollsspelare som slitit av sitt främre korsband. Deras slutsats är att flickor bara 

borde träna och inte spela fotbollsmatcher förrän de är äldre än 16 år (s.65-68). I 

(Västerbottens Folkblad 5/13/2006) uttalar sig sjukgymnasten Söderman om sina studier 

Enligt henne skadar sig kvinnliga spelare mer än dubbelt så ofta som män men hon saknar en 

enkel förklaring på varför, men en av anledningar ska vara att flickorna spelar alldeles för 

mycket matcher jämfört med hur mycket de tränar. Atterberg (3/2007) har tagit upp ämnet i 

skriften Idrott och Kunskap. I artikeln skriver hon att flickorna matchas för hårt i förhållande 

till träningsmängden, och att detta är mer förekommande bland idrottande flickor än hos 

idrottande killar. Ekstrands (1982) studie på dam- och herrspelare visar också på att 

skillnaden i flickornas lägre ratio träningsmängd/matcher jämfört med killarna, har en 

betydande inverkan i att flickorna blir mer skadade. 

         Enligt Dahlstedt m.fl. (2000) är det i åldern 15-25 som skadefrekvensen är som högst 
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(s.71-78). Kujala m.fl. (1995) hävdar att skadefrekvensen är som högst när individen är runt 

20-24 år (s. 1465- 1468).  

             För att förstå motivet bakom valda rubriker i Bakgrunden förklaras här vad det 

innebär tidsmässigt att rehabilitera en korsbandsskada, vilket är den gemensamma 

långtidsskadan för respondenterna som deltagit i undersökningen. Peterson och Renström 

(2003) beskriver att vid rehabiliteringen är det quadriceps och harmstringmuskulaturen som 

behöver byggas upp. Tiden för rehabiliteringen efter operationen brukar ligga på runt sex 

månader och där 80-90 % av de som opererats brukar kunna återgå till sin aktivitet igen (.s 

281). Karlsson m.fl. (1999) påpekar dock att ingen operationsmetod helt kan återställa 

funktionerna i knäet och att det inte är alla som behöver opereras utan bara unga och aktiva 

idrottsutövare samt de som utför tunga arbeten där knäet behövs (s.127-128). De beskriver 

också rehabiliteringsperioden genom fyra faser: akut fas (dag 1), subakut fas (dag 2-7), 

uppbyggnadsfas (vecka 2-8), återgångsfasen (vecka 9-26) där idrottaren anses klar när den 

kan uppvisa fullrörlighet och styrka utan att visa tecken på smärtor och svullnader. (s.141-

144). För läraren är det framförallt vid de två sistnämnda faserna som stödet och 

rehabiliteringen behövs. 

 

2.1.2 Känslomässiga reaktioner vid en långtidsskada 

Det finns olika uppfattningar kring vad som sker känslomässigt vid en långtidsskada. Enligt 

Hollingen och Pensgård (1997) är det lätt att den som tvingas till längre avbrott på grund av 

skador drabbas av en negativ självuppfattning (s. 86). Carlsson m.fl. (1999) betonar också att 

den som råkar ut för exempelvis en korsbandsskada drabbas av ett påfrestande avbrott som 

inte bara förändrar det fysiologiska tillståndet, utan även det psykologiska tillståndet som 

påverkar idrottarens självbild, personlighet och relationer (s. 120). Bengtsson och Fallby 

(2011) skriver att skador inom idrott i princip alltid leder till stress eller oro och att idrottaren 

utvecklar negativa känslor som frustration, ilska och sårbarhet. Framförallt uppstår negativa 

känslor främst vid skadetillfället. Enligt författarna reagerar långtidsskadade idrottare 

generellt på tre sätt: Först läggs fokus på information kring skadan där exempelvis 

information ges kring hur lång frånvaro skadan kommer att innebära. Därefter tillkommer de 

känslomässiga reaktioner för att slutligen vända till en positiv framtidssyn när känslorna 

bearbetats (s.175- 177)  

           Williams och Scherzer (2006) menar dock att det kan vara svårt att säga hur en 
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idrottare kommer att reagera. Vissa kan se det som en katastrof och andra en lättnad att råka 

ut för en långtidsskada eftersom det blir möjligt att ägna sig åt andra intressen. (s. 565 – 574). 

             Den största delen av befintlig forskning angående känslomässiga reaktioner vid 

långtidsskada handlar mestadels om elitidrottares reaktioner och inte långtidsskadade elever. 

De flesta studier kommer dock fram till snarlika slutsatser angående de negativa känslorna 

och reaktionerna. Exempelvis har Stråhlman (1997) funnit att elitidrottare som tvingades 

avsluta sin karriär på grund av skador, upplevde depressioner och ett försämrat psykiskt 

välmående (s. 244). Svoboda och Vanek (1981) kom till liknande slutsatser och  menar att 

elitidrottarna upplevt en känsla av värdelöshet när deras personligheter tvingats till en 

ofrivillig förändring (s. 164-165). Thomeé och Werner (2011) har i sin studie funnit att det är 

vanligast att idrottaren vill komma tillbaka, ju högre nivå den befunnit sig på (s. 1795 – 

1797). Det finns även studier kring de positiva effekterna av fysisk aktivitet, effekter som 

skulle kunna försvinna när den skadade idrottaren tvingas till ett fysiskt avbrott. Stephens 

(1988) har i sin studie funnit att hög fysisk aktivitet motverkar ångest och depression samt 

bidrar till ett generellt välmående (s. 35-47). Liknande resultat fick Hassmén m.fl. (2000) när 

de i sin studie fann att, förutom liknande resultat som Stephens, de även kunde se en ökad 

känsla av sammanhang och social integration vid fysisk aktivitet (s. 17-25) 

 

2.1.3 Självförtroende och identitet 

Vad är självförtroende och varför är det viktigt vid en skada? Enligt Carlsson m.fl. (1999) är 

’’optimalt självförtroende’’ det som eftersträvas bland idrottare, det vill säga att idrottaren ska 

kunna känna sig nöjd med sig själv och därmed också den egna prestation, även om resultatet 

inte varit optimalt (s. 70). Det är av stor vikt att hitta ett optimalt självförtroende vid skada 

enligt samma författare. En skada kan påverka idrottarens självförtroende negativt om 

prestationerna och resultaten från idrotten ligger till grund för idrottarens självförtroende (s. 

125). Ett optimalt självförtroende vid en skada, kan enligt Eklund och Podlog (2006) uppnås 

med hjälp av personliga delmål för att kunna jämföra sina prestationer enbart med sig själv 

istället för med andra friska idrottare (.s 44-68).  

            Det är enligt författarna inte bara självförtroendet som kan påverkas vid en skada utan 

även den långtidsskadade personens identitet. Carlsson m.fl. (1999) beskrev ovan att skadan 

kan påverka självförtroendet om idrottaren lever för idrotten, men även identiteten kan skadas 

vid fysisk inaktivitet. En reaktion som enligt författarna oftast infinner sig hos yngre vuxna 

eller mycket aktiva idrottare (s. 124-125). För att underlätta att identiteten inte försämras vid 
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en långtidsskada betonar Bengtsson och Fallby (2011) vikten av att idrottarna skapar flera 

identiteter, där vissa delar av ens identitet inte är förknippad med idrotten. (s. 51-53). Idrotten 

har dock en fördel av den kan underlätta utvecklingen av ens identitet. Redelius (2011) 

skriver att flickors engagemang inom idrotten är viktigt för att utveckla identiteten, men även 

för att förbättra sitt självförtroende (.s 11-28). Detta är extra intressant för denna studie för att 

respondenterna är flickor. 

              Studier som har genomförts inom detta område är dock osäkra på hur 

självförtroendet och identiteten förändrats vid långtidsskada. Fallon och Quinns (1999) studie 

visar att en individs självförtroende kan förändras under rehabilitering, men de kan inte säga 

om förändringen är i en positiv eller negativ riktning. (s. 210 – 221). Taylor och Taylor 

(1997) har i sin studie inte heller kunnat hitta i vilken riktning självförtroendet påverkas, men 

däremot att självförtroendet kan ligga bakom hur framgångsrik rehabiliteringen blir (s.366 – 

387). Stråhlman (1997) som undersökt elitidrottare vars karriär avslutats på grund av skada, 

kan i sin studie se både positiva och negativa förändringar hos idrottarnas identitet (s. 229). 

Engström (2004) kan inte heller generalisera hur identiteten påverkas, men betonar risken att 

ens identitet som idrottare förändras och försvinner om de tvingas sluta (s.108-113). 

 

2.2 Motivation och Socialt stöd under rehabiliteringstiden 

Det här avsnittet tar upp vad som finns beskrivet om motivation och socialt stöd under 

rehabiliteringstiden. 

2.2.2 Motivation 

Faskunger och Hemmingsson (2005) definierar motivation på följande sätt: ’’Motivation är 

själva drivkraften och katalysatorn för att påbörja och bibehålla en förändring’’. De skriver 

också att den starkaste motivationen kommer inifrån (.s 28), en så kallad inre motivation. 

Bengtsson och Fallby (2011) skriver om vikten av den inre motivationen (s.29). De tar upp tre 

faktorer som är grundläggande för att skapa denna: självständighet, kompetens och 

tillhörighet. Självständighet där idrottaren vill kunna påverka sin egen situation, kompetens 

där idrottaren vill kunna känna sig duktig och tillhörighet, att tillhöra en grupp att kunna 

identifiera sig med (s.44). Just den sociala aspekten att umgås i grupp är någon som även 

Rydqvist och Winroth (2008) lägger tonvikt på (s. 112). Nyttan av att idrottaren hittar sin inre 

motivation är flera, dels för att hantera motgångar men även för att ta sig tillbaka från en 

skada. Enligt Carlsson m.fl. (1999) kännetecknar den inre motivationen skillnaden på de 
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idrottare som kan hantera en motgång bättre än de som inte gör det (.s 57). Även Fiskerstrand 

och Rimeslåtten (2008) skriver att motivationen är avgörande vid en motgång och skriver 

även att det också gäller att ta sig tillbaka från en skada (s.92). Gällande att ta sig tillbaka från 

en skada, så menar Carlsson m.fl. (1999)  att en person som skadar sig för första gången kan 

behöva träffa en person som varit med om en liknande skada och som lyckats med sin 

rehabilitering, för att kunna motivera sig till fortsatt rehabilitering (s.135). 

              Det finns ett flertal studier som styrker nödvändigheten med motivation för att ta sig 

tillbaka från en skada. Exempelvis har Weinberg och Gould (2006) genom sin studie kommit 

fram till att den skadade idrottarens motivation är avgörande för hur pass effektiv 

rehabiliteringen blir. För att den nödvändiga motivationen ska kunna bibehållas är det enligt 

Irleva och Orlicks (1991) studier viktigt att den skadade idrottaren använder sig av delmål för 

att orka motivera sig, (s. 25-40), något som även Cupal (1998) funnit i sin studie (s. 103 – 

123).  

 

2.2.3 Socialt stöd 

Under föregående rubrik beskriver bl.a.  Bengtsson och Fallby (2011) att tillhörighet är en 

viktig komponent för att inneha en stark inre motivation. Enligt Bremberg (2010) är en social 

tillhörighet en av flera avgörande komponenter för att en individ ska hålla sig frisk (s.35), 

något som också Wasserman (2003) påpekar när hon skriver att förmågan att kommunicera 

med andra och att ha ett socialt nätverk är en viktig faktor för att skydda sig mot psykisk 

ohälsa (s. 136). Genom idrotten får individen ofta tillhöra grupper som tillför just detta 

nödvändiga sociala stöd. Ibland är grupperna så pass inflytelserika att gruppens medlemmar 

blir individens alla närmaste (Carlsson m.fl. 1999. s. 24). Att kunna känna den tillhörigheten 

och bli lyssnad till i gruppen är oftast väldigt viktig enligt Hassmén och Kenttä (1999. s. 115).    

           Betydelsen av att ha sociala nätverk som kan ge stöd är enligt Rydqvist och Winroth 

(2008) viktigt oavsett vilken sorts stöd det är så länge det är någon som personen i fråga 

känner förtroende för (s. 77) Det är inte alltid att stödet blir positivt. Exempelvis hävdar både 

Wettermark (2004. s. 1ff) och Sjögren (2004 s. 3ff) att det sociala stödet kan bli negativt om 

det ges från fel person eller om det är fel typ av stöd som ges. För att hitta det rätta och 

nödvändiga stödet har Fallby och Bengtsson (2011) definierat fyra typer av stöd som kan 

användas av den sociala omgivningen gentemot den skadade. Känslomässigt stöd som innebär 

att idrottaren har någon som kan ta sig tid att lyssna så att idrottaren kan få ut sina känslor. 

Uppskattande stöd som innebär att vissa personer i den sociala omgivningen kan ge positiv 
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feedback som stöttar men också som utmanar idrottaren genom konkreta uppgifter. 

Rådgivande stöd som innebär att någon i den sociala omgivningen ska kunna axla rollen likt 

en mentor genom att komma med tips och råd samtidigt som den uppmuntrar idrottaren. 

Konkret stöd som innebär ett stöd från omgivningen som är av en praktisk art, exempelvis 

genom att skjutsa till och från träningen (.s 62ff). 

             Hardy m.fl. (1999) har efter sin studie tagit fram åtta dimensioner av hur ett socialt 

stöd kan användas under rehabiliteringen. Lyssnande stöd, emotionellt stöd, emotionell 

utmaning, uppgiftsskattning, uppgiftsutmaning, realitets bekräftelse, materiellt stöd och 

personlig assistans. De åtta dimensionerna som de kommit fram till genom sin studie kan 

liknas med de som Fallby och Bengtsson tar upp bortsett från realitets bekräftelse som 

innebär att den skadade får träffa någon som varit med om samma situation och som kan 

berätta vad och hur någonting ska kännas (s. 175ff). Materiellt stöd och personlig assistans 

som är av en mer praktisk art är två viktiga stöd som Stråhlman (1997) funnit i sina studier av 

elitidrottare som avslutat sina karriärer. Enligt Stråhlman har idrottarna betonat vikten av 

föräldrarnas praktiska stöd i inledningen av den egna karriären, stöd som kunde ta sig uttryck 

genom skjutsning, hjälp med material med mera (s. 186). Mitchell (2011) skriver å andra 

sidan att hans studier visar att det sociala stödet inte är som viktigast under tiden med 

rehabiliteringen, utan tiden efter när rehabiliteringen är avklarad, tiden då den skadade 

idrottaren ska komma tillbaka till sin idrott igen (s. 30-44) 

 

2.3 Skolvärlden 

Det här avsnittet tar upp definitionen av hälsa, vad forskningen säger om lektionsinnehållet på 

idrottslektionerna samt lärarens stöd för den långtidsskadade eleven. 

2.3.1 Definition av hälsa 

’’Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom eller svaghet. Åtnjutande av hälsa på högsta nivå är en av de 

fundamentala rättigheter som tillkommer varje mänsklig varelse utan åtskillnad till ras, 

religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden’’. (WHO 1948) 

WHO har tolkat och definierat vad hälsa innebär. Definitionen inbegriper mer än bara det 

fysiska likt definitionen av en långtidsskada som denna studie använder, utan även andra delar 

påverkar hälsan. Att inbegripa även psykiska problem gör det enligt Bremberg (2010) inte 

bara mer komplext utan även svårare för de som arbetar i skolan eftersom dessa är svårare att 
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diagnostisera. Han hävdar att lärarna inte ser det som sin uppgift att behandla främjande av 

psykisk hälsa i skolan (s. 47ff). Även Rydqvist och Winroth (2008) menade att hälsan måste 

kompletteras med en psykisk, social och existentiell dimension men att det också är något 

som blivit alltmer framträdande i diskussionerna kring hälsa (.s 9ff). Denna komplettering 

skulle kunna ses som nödvändig utifrån den här studiens definition av långtidsskada där mer 

än den fysiska hälsan påverkas vid en långtidsskada.  

2.3.2 Läroplanen och innehållet på lektionerna 

I Läroplanen (Lgr 11 och Lgy 11) finns ett antal riktlinjer om vad läraren ska göra, bland 

annat: 

Läraren ska stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, i 

undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som 

främjar elevernas lärande, stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till 

elever i svårigheter (s. 10) 

Med andra ord ska läraren kunna undervisa dels praktiska kunskaper men också kunna 

stimulera och ge stöd till elever i svårigheter. 

          Kursplanerna i Lgr 11 innehåller varje ämne samt det centrala området. Inom Idrott och 

Hälsa har årskurs 1-3, 4-6 samt 7-9 tre olika områden av det centrala innehållet, nämligen 

Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse. I årskurs 1-3 ligger betoningen på 

rörelse och friluftsliv men ju äldre barnen blir, desto mer tyngd läggs på Hälsa och Livsstil, 

framförallt i årskurs 7-9 där det nästan utgör hälften av de centrala målen (s. 52-54). På 

gymnasiet där respondenterna i denna studie skadade sig, är det centrala innehållet för Idrott 

och Hälsa 1 på gymnasiet (Lgy 11) mer komprimerat jämfört med grundskolan. Det är dock 

alltjämt en betoning på fysisk rörelse, friluftsliv samt hälsa (s. 84-85).  Därför är det av 

intresse att ta del av två rapporter från Skolinspektionen även om dessa inte genomförts på 

gymnasiet ännu. Den ena (2010) var en rapport där inspektörer besökte 300 lektioner i ämnet 

idrott och hälsa på högstadiet där de fann att ämnet i praktiken bestod av mycket idrott men 

lite hälsa och där bollsport (75 % av lektionerna) var den mest förekommande aktiviteten. 

Överhuvudtaget var fysisk rörelse vanligt förekommande vilket i rapporten beskrivs kritiskt 

eftersom det då missgynnar elever. Detta eftersom betygssättningen då inte blir samstämmig 

med kursplanen, men att lektionen fokuserar på tävling och resultat vilket missgynnar elever 

som inte ägnar sig åt idrott på fritiden (s. 4-10). Samma resultat kom Skolverkets rapportörer 

fram till när de (2012) även granskade innehållet på mellanstadiets lektioner (.s 6-11). 

Quennerstedt (2006) har gjort en studie kring innehållet på lektionerna och kom fram till 
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slutsatsen att det är handlingar som har hög aktivitetsnivå som prioriteras istället för teoretiska 

inslag (s. 244).  

             Det kan innebära stora svårigheter att kunna uppnå betygsmålen för en långtidsskadad 

elev då personen inte kan medverka på de obligatoriska fysiska moment som kräver rörelse. 

Svårigheterna blir större om innehållet på lektionerna blir ännu mer inriktat på dessa moment 

och inte samtliga delar av de centrala innehållen i kursplanen för Idrott och Hälsa. 

2.3.3 Stöd från läraren 

I skolan har idrottsläraren en viktig roll att dels fungera som ett känslomässigt stöd, men 

också som ett stöd att kunna ge den långtidsskadade eleven meningsfulla uppgifter. Gällande 

det känslomässiga stödet skriver Bengtsson och Fallby (2011) att den som känner den 

långtidsskadade idrottaren bäst ska ge det känslomässiga nära stödet. De tycker att stödet ska 

komma från en tränare eller lärare, där läraren axlar den rådgivande rollen (s. 66 – 70). 

Carlsson m.fl. ( 1999) skriver att lärarens inflytande över idrottaren ofta är sämre än tränarens 

inflytande trots att idrottaren endast möter tränaren på fritiden (s.24), något Larsson (2007) 

ser som ett möjligt problem eftersom idrottsföreningarna och skolan har olika mål med sina 

aktiviteter. Det kan enligt Larsson bli bekymmersamt eftersom tränaren verkar i frivilliga 

verksamheter och lätt kan bli en referenspunkt för hur läraren också borde vara.  

           Flodmark och Nowicka (2006) skriver att idrottsläraren har en viktig roll i idrottarnas 

liv, där läraren ska uppmuntra och fungera som stöd under idrottslektionerna, framförallt för 

de elever som har svårigheter. Just de elever som har svårigheter är enligt Quennerstedts 

(2006) avhandling de som läraren fokuserar på, medan de elever som redan är aktiva på 

fritiden får klara sig på egen hand (s. 254). Det innebär att den idrottande långtidsskadade 

eleven får ett mindre stöd än vad den behöver. 
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3. Teoretiskt Perspektiv 

3.1 Elevperspektiv 

Den här studien använder sig av två perspektiv, elevperspektiv och KASAM (Känslan Av 

SAMmanhang).  Elevperspektivet används eftersom studiens syfte är att försöka få fram 

elevernas tankar och åsikter istället för lärarnas. Johansson (2003) skriver att lärare måste 

försöka närma sig ett elevperspektiv för att få en ökad förståelse kring elevens upplevelse (s. 

42-44). Gíslason och Löwenborg (2003) skriver att lärarna måste bygga upp ett förtroende 

genom dialog, istället för att bara tala om hur någonting ska vara för att kunna motivera 

eleven (s. 22-24). Fördelen med att använda sig av det här perspektivet skulle kunna vara att 

elevens upplevelse alltid är en sanning, men nackdelen skulle också kunna vara att eleven 

saknar nödvändig förståelse och sammanhang. Det kan exempelvis vara svårt för eleven att 

förstå lärarnas uppdrag eller helt enkelt att eleven tolkar omvärldens intentioner felaktigt. I 

studien kommer elevens upplevelse av långtidsskada vara det väsentliga för att öka lärarens 

förståelse av individens situation. 

 

3.2 KASAM 

Enligt Antonovsky (2005) finns det två olika synsätt för att se på hälsa, salutogent och 

patogent. Det patogena synsättet definierar hälsa som att vara fri från sjukdomar, ett synsätt 

som innebär att ta reda på vad som ligger bakom en viss sjukdom då sjukdom och hälsa ses 

som två motpoler. Med det salutogena synsättet ser man hellre till vad som främjar hälsan och 

där är inte fokus på stressorerna som leder till sjukdom, utan istället på vilka coping-strategier 

(strategier för att bemöta och hantera problem) människan har för att hantera dessa stressorer 

eftersom Antonovsky hävdar att det finns både bra och dåliga stressorer som ständigt finns i 

omlopp, men också preventiva saker för att hålla sig frisk och må bra. Med det salutogena 

synsättet vill han se på människan som en helhet istället för att bara se på den enskilda 

sjukdomen (s. 29 – 35). Quennerstedt (2006) har tolkat Antonovskys beskrivningar av det 

patogena/salutogena synsättet och skriver att det patogena är mer biomedicinskt. Fokus ligger 

på det som är sjukt. Det salutogena är däremot något mer där fysiska, psykiska och sociala 

faktorer samspelar vilket föranleder att en människa kan vara sjuk men ändå ha hälsa (s. 49 – 

53).  Hanson (2010) tolkar Antonovskys beskrivningar som att det salutogena är ett 

hälsosynsätt och det patogena ett sjukdomssynsätt. Enligt Hanson vill Antonovsky att både 
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det patogena och det salutogena perspektivet ska komplettera varandra (s. 35 – 42) 

              Att Antonovsky (2005) vill se helheten genom ett salutogent synsätt har lett till hans 

begrepp KASAM, känslan av sammanhang. Med begreppet menar Antonovsky att det finns 

tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som främjar hälsa. 

Begriplighet står för i vilken utsträckning människan upplever inre och yttre stimuli, där 

informationen är ordnad och strukturerad. Hanterbarhet står för hur människan upplever att 

det finns resurser till ens förfogande, vilket stöd att lita på finns för att möta stressorer. 

Meningsfullhet står för på vilket sätt livet har känslomässig betydelse för människan (s. 43 -

46). Hanson (2010) tolkar dessa komponenter som att begriplighet står för det intellektuella, 

hanterbarhet som det praktiska och meningsfullhet som det känslomässiga (s. 66-67). 

Antonovsky (2005) menar att meningsfullheten är den viktigaste komponenten, annars blir 

inte de andra komponenterna långvariga (s.50 – 52). Exempelvis är det av stor vikt att 

människan får känna att den själv bestämmer, eller åtminstone ett medbestämmande, annars 

kommer livet upplevas med en likgiltighet (s.130). Ju mer människan själv får bestämma, 

desto större blir upplevelsen att kunna ha de resurser som finns för att klara problemen 

(s.154). 

Hanson (2010) skriver att det meningsfulla är viktigt för tre aspekter: 

1. Meningsfullhet har samband med identitet och självkänsla. 2. Meningsfullhet kan vara ett 

sätt att öka människans förståelse vilket ökar människans rätt till att själv ta ställning vilket 

ökar motivationen. 3. Meningsfullhet finns i mötet med andra som ger positiv energi, med 

andra ord är människan inte en isolerad fysisk person (s. 105). 

                Antonovsky (2005) skriver att en person kan ha en stark KASAM eller en svag 

KASAM. En person med en stark identitet har en stark KASAM och kan också klara 

stressorer som exempelvis stora livskriser (s. 55 – 59). Han förklarar det med liknelsen att 

livet är som en flod där det finns både strömmar och lugnare vatten. Oavsett om floden är 

likadan för alla, simmar alla olika bra, med andra ord beroende på hur stark eller svag 

KASAM människan har (s. 126 -128).  

                  Antonovsky (2005) menar att det finns både positiva och negativa stressorer (s. 

166 – 167) De negativa stressorna kan liknas med generella motståndsbrister (s. 57-62) och 

där de generella motståndsresurserna (GMR) (s. 47-48) är det som används mot de generella 

motståndsbristerna. Ju bättre motståndsresurser desto starkare KASAM, och då kommer 

motståndsbrister inte kunna påverka lika starkt. Han menar också att den som har en stark 

KASAM upplever mindre stress, använder rätt coping-strategi och är bättre på att hantera sina 



16 

 

känslor. De med svag KASAM kommer däremot att må sämre, känna mer stress och lättare 

ge upp (s. 176 – 186). Hanson (2010) formulerar det som att det finns stressorer och olika sätt 

att hantera dessa (GMR), och att coping är det sätt som människan använder för att hantera 

stressfyllda situationer. Copingstrategierna beror på vilka resurser människan har att tillgå (s. 

30-32, 143). Hanson (2010) tolkar också KASAM som att det även handlar om att kunna lita 

på andra, exempelvis genom det sociala nätverket (s. 27) 

             Det finns flera kritiska röster mot KASAM. Exempelvis skriver Bremberg (2010) att 

sambanden mellan KASAM och upplevd hälsa är måttliga (s. 45). Även Eriksson och 

Lindström (2010) tycker att det finns för lite samband och att KASAM som begrepp inte är 

tillräckligt utvecklat och undersökt (s. 45 – 46) 

            I denna studie kommer KASAM att användas för att försöka ge svar på huruvida 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet påverkar rehabiliteringen av en långtidsskada.    
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4. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka elevernas känslor och upplevelser av omgivningens 

stöd under sin långtidsskada. 

Hur upplevde eleverna sina känslor kring identitet och självförtroende under tiden som 

långtidsskadade? 

 

Vilken var elevernas syn på det sociala stödet från lärarna i skolan, samt stödet från 

idrottsläraren till ett meningsfullt deltagande på idrottslektionerna under tiden som 

långtidsskadade? 

 

Hur motiverades och vilket socialt stöd fick eleverna av andra utanför skolan till att 

genomföra rehabiliteringen? 
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5. Metod 

5.1 Val av metod 

I denna uppsats används kvalitativ metod eftersom undersökningens syfte är att gå på djupet 

kring upplevelser av en långtidsskada och inte att se på hur ofta en skada sker eller hur många 

som upplever rehabiliteringen på ett visst sätt. Enligt Holme och Solvang (1997) är inte en 

kvalitativ studie inriktad på att få fram generella resultat utan snarare att försöka finna en 

djupare förståelse av ett större problem. (s. 15-17). Repstad (2007)  beskriver det som att 

styrkan med den kvalitativa undersökningen är att den fokuserar på att tränga djupare in i 

färre men smalare områden eftersom en sådan studie inte vill veta hur ofta någonting sker, 

utan istället vad som sker. Istället ska den kvalitativa undersökningen kunna ligga till grund 

för framtida forskning med en kvantitativ ansats för att därmed kunna bidra till mer generella 

slutsatser. (s. 15 – 24). Holme och Solvang (1997) understryker också att det inte bara är 

bristen på möjlighet att kunna generalisera som är en svaghet, utan även att den stora 

flexibiliteten gör att resultatet kan bli svårt att använda i ett jämförande syfte (s 78-80).  

            Inom kvalitativ metod är ett viktigt val hur öppen eller styrd en intervju ska vara. 

Denna studie är att liknas med Lantz (2007) beskrivning av en kvalitativ metod med öppet 

riktade intervjuer. Med detta menas att den som intervjuar utgår ifrån ett antal 

intervjuområden, men där det lämnas mycket utrymme kring i vilken ordning frågorna ställs 

och vilka följdfrågor som ges. (s. 27-30). 

             I valet av kvalitativ metod bestämdes också att studien ska börja med en inläsning av 

tidigare forskning, metod samt teoretiska perspektiv för att frågorna och resultaten skulle 

kunna sammanlänkas. Lantz (2007) skriver att ett av de vanligaste misstagen är att 

intervjuerna sker för tidigt innan ett ordentligt förarbete genomförts där exempelvis syfte och 

frågeställningar bör kunna sammanlänkas till en eller flera teoretiska utgångspunkter (s.17)  

            Det bestämdes även att intervjuerna skulle genomföras med hjälp av en 

röstbandspelare. Det förklarades att respondenterna inte skulle behöva höra sina egna röster i 

efterhand. Repstad (2007) skriver att respondenterna kan bli hämmade av en röstbandspelare 

men att det samtidigt kan vara lättare för den som intervjuar att uppfatta mer av det som 

respondenten säger, samt att risken finns att den som intervjuas blir hämmad om du istället 

antecknar. s. 65 -65, 93-95). Thomsson (2010) föredrar att ljudupptagning används så länge 
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det är intervjuer med bara en person åt gången. Vid en gruppintervju hade det däremot varit 

fördelaktigt att använda sig av en videokamera för att även kunna tolka samspelet mellan 

respondenterna (s. 88-89). 

 

5.2 Urval och avgränsning 

I den här undersökningen har sju stycken flickor som avslutade sin gymnasieutbildning 

vårterminen 2012 intervjuats. Respondenterna är från olika geografiska områden i 

Stockholmsregionen. De har en differentierad socioekonomisk bakgrund men de är homogena 

i avseendet att samtliga har utövat innebandy och att de slet av främre korsbandet vid 

skadetillfället som föranledde att de blev långtidsskadade. De har också gemensamt att de har 

sysslat med flera idrotter under sin uppväxt. Respondenterna har förutom likadana skador 

framförallt valts ut efter sin ålder samt att de sysslat med samma idrott, men även efter 

vetskapen om deras verbala förmåga. Repstad (2007) skriver att den som intervjuar hittar 

lämpliga kandidater efter hand men att det också kan skada resultatet om respondenterna 

skiljer sig mycket i sin verbala förmåga eftersom det då kan bli den mest vältaliga som ligger 

till grund för den största delen av resultaten (s. 61 - 62). Av denna anledning valde jag 

personer som var relativt vältaliga, samt att deras ålder förhoppningsvis skulle ge en bättre 

verbal förmåga än om de hade varit yngre. En annan anledning till att jag valt de som lämnat 

gymnasiet motiveras med att Repstad (2007) skriver att det är bra att intervjua någon som har 

lämnat området som ska beröras eftersom respondenten ofta känner en större frihet att kunna 

berätta vad den har upplevt (.s 62). Valet av kön motiverar jag under kommande rubrik där 

jag talar om kvinnors knäskador.  

          Enligt Holme och Solvang (1997) är det vid brist på resurser och möjligheten att kunna 

överskåda all information klokt att inrikta sig på några få personer att intervjua (s. 25). De 

betonar också att det inte är nödvändigt att urvalet görs för att representera befolkningen i 

stort (s.79-80).  Repstad (2007) tycker att respondenterna ska vara så olika som möjligt för att 

få bästa möjliga resultat men där det ska finnas en gemensam utgångspunkt likt innebandyn i 

den här studien. (s.62) Han säger också att ju mer homogen grupp, desto färre intervjuer krävs 

(s. 92).  
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5.2.1 Statistik om knäskador 

Som tidigare nämnts skriver Holme och Solvang (1997) att urvalet av respondenter behöver 

representera befolkningen i stort (s.25) men valet att inrikta sig på individer vars knäskador 

blivit långtidsskador motiveras med följande statistik. I Socialstyrelsens rapport (2011) visas 

statistik från nio akutmottagningar och jourcentraler under 2010 i Sverige som täcker in 

ungefär 7 % av svenska befolkningen. I rapporten uppskattas att 658 000 besökt akutsjukvård 

till följd av skador och där en sjättedel av dessa inträffat i samband med idrottsutövning 

inklusive skolidrott (s 3-13). Av dem som hade drabbats av en skada i samband med 

idrottsutövning var drygt en sjättedel drabbade av knäskador (s.70-74). Östenberg (2001) 

genomförde en studie på kvinnliga fotbollsspelare från 14 år och uppåt som visade att knäet 

stod för 26 % av skadorna vilket var den klart vanligaste skadan som kunde uppkomma (.s 1–

14). I Menckel och Laflammes (1998) rapport till Folkhälsoinstitutet där de samlat material 

från 79 skolor under läsåret 1996/1997 så fann de att i de äldre stadierna var ben- och 

fotskador vanligast förekommande. I samma rapport visade det sig och cirka hälften av 

skadorna förekom under bollspel (s.21-28). 

           Valet av att avgränsa arbetet till att se på enbart kvinnor motiveras av detta: Mellan 

2005 och 2008 svarade 4000 patienter med knäskador på en enkät där Ageberg m.fl. (2010) 

som grundade sig i Svenska Korsbandsregistret där 5000 svarat på frågeformulär. Med hjälp 

av detta kom de fram till att de skadade kvinnorna mådde sämre inom smärta, symptom, 

återgång till sport och livsupplevelse men de kom inte fram till varför svaren blev som de blev 

(s. 1335-1337).  

 

 

5.3 Genomförande 

Sju korsbandsskadade kvinnor tillfrågades om de skulle kunna tänka sig att medverka i 

studien och ställa upp på intervjuer. Förfrågningen skedde antingen via en direktkontakt eller 

genom en gemensam bekant till respondenterna. Samtliga tackade ja till att delta i studien. En 

provintervju genomfördes med en annan tidigare korsbandsskadad person innan första 

intervjutillfället. Detta för att vid transkriberingen av provintervjun kunna utvärdera vad som 

var bra och mindre bra inför de ’’riktiga intervjuerna’’. Lantz (2007) skriver att det ofta 

förbättrar resultaten att genomföra och lyssna på provintervjuer(.s 12). 
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             Platsen för intervjuerna bestämdes av respondenterna själva vilket var i hemmiljö 

men även i träningshallar och på caféer. Repstad (2007) skriver att intervjuerna gärna ska ske 

på ett ostört ställe där respondenterna känner sig hemma (s.95). Därefter delgavs 

respondenterna information kring varför jag valt att intervjua dem, vad materialet skulle 

användas till samt att intervjun skulle ta drygt en halvtimme. Repstad (2007) skriver att 

intervjuaren ska ge respondenterna tydliga ramar kring tid, meningen med intervjun och 

förklara vad som gör personen relevant för intervjun (.s 57).  

          Frågorna till intervjun grundades i vad som var inläst på förhand där all litteratur låg 

grund för olika intervjuområden (se bilaga 2) som skulle avklaras. Det enda som var bestämt 

angående ordningen intervjuområden, var att inleda intervjun med att fråga om personens 

idrottsbakgrund för att få till ett avslappnat samtalsklimat. Därefter fick områdena komma 

beroende på vad respondenten sa vilket föranledde att det blev ett mer naturligt samtal. Holme 

och Solvang (1997) säger att det är den intervjuade som själv ska bestämma i vilken ordning 

den ska uttrycka sina åsikter vilket kan försvåra sammanställningen av materialet (s. 25).  

Även Repstad (2007) nämner att det i en kvalitativ metod förutsätter mer flexibilitet gällande 

ett frågeschema och att det istället kan dyka upp olika uppföljningsfrågor. Förutsättningarna 

blir annars att samtalet riskerar att inte bli av en naturlig karaktär (.s 86-87).  

5.4 Databearbetning 

Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats en i taget, genomfördes en kategorisering 

av de olika delarna i intervjuerna där varje ny del kopierades från originalintervjun och in till 

nya dokument. Genom detta var tanken att lättare se likheter/olikheter mellan de olika 

respondenterna. Lantz (2007) beskriver att den som intervjuar ska försöka se helheten genom 

att leta efter likheter/olikheter i de olika områdena och hur de kan relateras till varandra 

(s.118). Varje dokument namngavs efter respektive intervjuområde (se bilaga 2). 

Respondenternas svar skrevs sedan in under respektive intervjuområde. Efter detta jämfördes 

svaren för att hitta eventuella likheter/skillnader, dels mellan respondenterna, men också 

utifrån vad författare och forskning säger. 

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Enligt Holme och Solvang (1997) ökar validiteten i en kvalitativ studie medan reliabiliteten 

sjunker (s. 94), exempelvis genom att respondenterna ges en större möjlighet att utvidga sina 

svar än vid en kvantitativ studie.  Om studien har en hög validitet så är det enligt Thomsson 

(2010) en studie där resultaten kan ses som giltiga, det vill säga att resultaten ska kunna klara 
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en kritisk granskning. Dock är det av stor vikt att den som genomför undersökningen vet vad 

och varför den ska göra sin intervju (s. 31-32) eftersom det krävs rätt metod utifrån vilka 

frågeställningar som valts. Att använda rätt metod till frågeställningarna leder enligt Lantz 

(2007) till att ett ordenligt förarbete genomförs innan intervjuerna för att de ska kunna 

sammanlänkas (s.17). Denna studie har som syfte att söka djupare svar hos personen utifrån 

individens egna upplevelser av långtidsskada vilket ökar möjligheten till en hög validitet då 

kvalitativa intervjuer använts. Det är dock en större risk för en lägre reliabilitet enligt 

Thomsson (2010) eftersom det är svårare att generalisera som vid en kvantitativ studie, vilket 

gör att de ökade möjligheterna för tolkningar kan bidra till slumpvisa resultat (s. 32-33) 

 

5.6 Etiska Aspekter 

Vid den här studien användes Vetenskapsrådets riktlinjer (2012) där informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet användes. Informationskravet 

där respondenterna informerades om syftet med intervjun och att de valde om de ville 

medverka samt att de kunde avbryta när som helst. Samtyckeskravet där respondenterna 

medvetandegörs om att de bestämde själva över sin medverkan. Konfidentialitetskravet som 

innebär att inga personliga uppgifter som kan avslöja respondenternas identiteter tas med i 

studien, exempelvis namn, personnummer, namn på skola, etc. Nyttjandekravet att 

intervjuerna bara får användas till forskningsändamål informerades respondenterna om. 

Närvänen (1999) betonar också att forskaren måste ta ett eget ansvar för vilket material som 

kan bli skadligt att publicera då respondenterna inte alltid kan se konsekvenserna av alla delar 

de godkänner publiceras (s.67).  
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6. Resultat och Analys 

Resultat och analys är indelat i tre avsnitt som innefattar samma avsnitt som finns under i 

kapitel 5 bakgrund. Varje avsnitt inleds med en frågeställning för att förtydliga vad resultatet 

ska ge svar på. Därefter kommer det en sammanfattning av resultaten som slutligen följs av en 

resultatanalys.  

           Eftersom respondenterna är av samma ålder och kön kommer det inte finnas en 

beskrivning av dem då de är en så pass homogen grupp. Dock kommer jag att vid citat att 

använda mig av kodordet E 1-7 beroende på vem av de sju respondenterna som uttalat sig. 

6.1 Upplevelser av känslor vid långtidsskada 

Hur upplevde eleverna sina känslor kring identitet och självförtroende under tiden som 

långtidsskadade? 

6.1.1 Resultatpresentation 

Samtliga respondenter svarar att de identifierar sig med idrott och att kunna röra på sig och 

vara fysiskt aktiva. Eftersom de lägger ner mycket tid på idrott blev respondenterna oroliga 

kring sin identitet när korsbandsskadan tvingade dem till ett ofrivilligt avbrott i träningen. 

Som exempel beskriver en av de intervjuade det så här: 

          Jag kände mig både arg, hjälplös och omotiverad till en början. Eftersom hela mitt liv 

kretsade kring idrotten var det en katastrof (E5). 

          Jag kan väl säga att det är typ min identitet. Utan idrotten vet jag inte riktigt vem jag 

skulle vara (E4) 

 

Alla respondenter utom E3 uttrycker att det var svårt att hitta andra intresseområden som 

kunde kompensera idrottens betydelse för deras identitet. E1, E4 och E5 säger dessutom att de 

alltid var nere på träningarna även om de inte kunde delta, eftersom de inte hittade någon lika 

meningsfullt sysselsättning. E3 som hittade ett annat intresseområde som kunde mäta sig med 

innebandyn, började med gym istället och hon återvände heller aldrig till innebandyn när hon 

var återställd från långtidsskadan. 

          Känslorna som infann sig hos respondenterna var hos samtliga negativa inledningsvis, 

men i olika omfattning. Exempelvis trodde E6 att det var en korsbandsskada redan innan 
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undersökningen var gjord vilket gjorde henne mer accepterande för beskedet, även om hon 

säger att hon fick negativa tankar så småningom. Framförallt när det blev så mycket ledig tid 

där hon fick tid till de negativa tankarna. E1, E 4, E5 och E6 uttrycker att depressiva tankar 

kom fram när de hade för mycket ledig tid som de inte kunde hitta meningsfyll sysselsättning 

till. De andra respondenterna uttrycker de känslomässiga reaktionerna som att livet kändes 

meningslöst eller som en katastrof. Samtliga av respondenterna uttrycker också att de blev 

mer arga, irriterade, ledsna och förbannade när de inte kunde idrotta som de var vana vid. 

            Samtliga av respondenterna säger att de negativa tankarna försvann så småningom, för 

majoriteten blev det bättre när operationen var genomförd och de kunde blicka framåt med 

hjälp av rehabiliteringen. Den respondent som det tog längst tid för att bli mer positivt 

inställd, var också den respondent som heller aldrig återgick till sin idrott. Hon uttrycker sig  

så här: 

         Asså det var ju jobbigt både för jag kunde ju inte träna som vanligt och då blev man ju 

så här, att jag var ju liksom träningsmänniska som är van att träna och så där, så då blev ju 

det jobbigt. Det tog väl en lång tid att acceptera det men då jag gjorde det hade jag redan 

börjat träna på gymmet och tappat intresset för innebandy (E3) 

 

E3, E6 och E7 tycker inte att självförtroendet förändrades när de blev skadade. De fyra andra 

respondenterna tycker att självförtroendet förändrades negativt men av olika anledningar. 

Exempelvis förklarar E1 och E5  att de alltid har haft ett dåligt självförtroende och att deras 

självförtroende stärktes när de spelade eftersom de fick beröm. Detta ledde enligt dem till en 

oro för vem som skulle berömma dem när de inte kunde delta aktivt i innebandyn. De andra 

två säger att deras självförtroende var negativt då de var rädda att inte vara lika bra som förut. 

Det exemplifieras med dessa citat: 

           Självförtroendet blev lite sämre för jag visste ju vilken kapacitet jag hade innan, jag 

var ju inte lika säker på min plats som innan. När jag skulle komma tillbaka så ville jag ju 

verkligen visa att jag var bäst. (E2) 

          Självförtroendet finns ju inte för fem öre(skratt). På planen kan jag känna att jag gör 

något bra och få beröm för det så det blev liksom en oro för hur mitt självförtroende skulle 

stärkas när jag inte kunde vara med på planen.(E4) 
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6.1.2 Analys av resultat  

Sammanfattningsvis är respondenterna samstämmiga kring idrottens betydelse för deras 

identitet samt att deras känslor var negativa, framförallt i början. Däremot är det olika i vilken 

omfattning känslorna var negativa. Sex av respondenterna berättar att de upplevde att de 

saknade meningsfulla sysselsättningar att ersätta den idrottsliga identiteten med. Den som 

hittade en annan sysselsättning är den respondent som dels hade svårast att bli av med de 

negativa känslorna, men också den som inte återvände till innebandyn. Självförtroendet 

förändrades inte för tre av respondenterna medan de fyra andra menar att så var fallet. 

 

Antonovsky (2005) menar att meningsfullheten är den viktigaste komponenten för att erhålla 

en stark KASAM (s.50-52).  Detta kan tolkas som samstämmigt utifrån resultaten, där 

meningsfullheten betonas vara av stor vikt av respondenterna. Framförallt kan det ses som att  

vara av stor vikt för att kunna bryta de negativa tankarna och blicka framåt. Exempelvis skulle 

det kunna tolkas att hanterbarheten som Antonovsky (2005, s.43-46) inte kan utnyttjas 

maximalt utan meningsfullheten. Det skulle också kunna ses som att identitet och 

meningsfullhet är viktigast då det är det som respondenterna är samstämmiga över. Hanson 

(2010) skriver att meningsfullhet är viktigt för identitet och självkänsla (s.105). 

           En annan tolkning av resultatet genom KASAM skulle kunna vara att det istället är lika 

viktigt med begriplighet, hanterbarhet som meningsfullhet. Det skulle kunna exemplifieras 

genom att inte tolka resultaten genom att bryta ned de olika delarna, utan att istället se på 

helheten. Det skulle kunna vara en svag eller stark KASAM som skiljer respondenterna åt, 

men där det kan vara olika delar som skiljer respondenterna åt. Antonovsky (2005) skriver att 

en person kan ha en stark KASAM eller en svag KASAM. En person med en stark identitet 

har en stark KASAM och kan också klara stressorer som exempelvis kan vara stora 

livshändelser (s. 55 – 59).  Exempelvis kan de respondenter vars självförtroende inte visade 

en förändring haft en stark KASAM. De som uppvisade försämringar hade någon del som inte 

fungerade.  

6.2. Skolvärlden 

Vilken var elevernas syn på det sociala stödet från lärarna i skolan, samt stödet från läraren 

till ett meningsfullt deltagande på idrottslektionerna under tiden som långtidsskadad? 
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6.2.1 Resultatpresentation 

Respondenterna är av olika uppfattning gällande det sociala stödet från lärarna på skolan. E6, 

E2 och E3 tycker att lärarna saknade förståelse för hur de mådde och gav ett dåligt stöd. E1 

och E4 tycker att de varken var bra eller dåliga.  E7 och E5 tyckte att lärarnas sociala stöd och 

förståelse var bra. Idrottsläraren var den som fick bäst omdöme att ge ett socialt stöd av 

lärarna på skolan, framförallt tack vare att respondenterna upplevde att de fick förståelse för 

sin situation. Skillnaderna exemplifieras här: 

         Äh det var inte mycket. Alltså det var väl idrottsläraren eftersom jag dessutom hade en 

idrottsinriktning vilket gjorde att jag missade ännu mer så det var väl han eftersom han var 

sportintresserad men de andra lärarna fattade inte. Alltså de som inte riktigt fattar grejen 

med att man vill komma tillbaka så pass mycket, de undrade liksom varför jag skulle gå på 

rehab i åtta månader. Det är väl inte värt det (E6) 

         Mina lärare har väl varit sådär. Alla lärare har väl inte varit jättebra, men inte heller 

jättedåliga. Men idrottsläraren kunde i alla fall förstå min situation (E1) 

          Jag tror att det var enklast för mina idrottslärare att förstå eftersom de hade en 

bakgrund inom idrott och därför kunde relatera lite till min situation. Men sett till helheten är 

jag väldigt tacksam för all den hjälp jag fått utav mina lärare när jag varit skada, det flesta 

har varit väldigt hjälpsamma (E5). 

 

Förståelsen anses lika viktig som att lärarna bryr sig enligt samtliga respondenter. Det är 

viktiga komponenter som funnits för dels de respondenter som har varit nöjda, och dels det 

som saknats mest av de missnöjda respondenterna. E7 säger också att lärarna hade mer 

förståelse än hennes tränare gällande hennes välmående, något som de visade med både 

empati och mer förekommande frågor kring hur hon mådde.  

              Respondenterna har samma syn på idrottsläraren och hanterandet av betyget inom 

idrott och hälsa. Samtliga säger att de fick det höga betyget som de eftersträvat, vanligtvis 

med motiveringen att läraren hade sett deras kvalitéer tidigare och där det för vissa av 

respondenterna krävdes en teoretisk komplettering. Samtliga respondenter menar att detta 

bidrog till att de kände mindre stress för att snabba på rehabiliteringen. 

              Däremot har respondenterna olika uppfattningar om hur idrottsläraren bidrog till ett 

meningsfullt deltagande på idrottslektionerna. E1, E6 och E7 är nöjda med lärarens försök att 

ge meningsfulla uppgifter, framförallt för att uppgifterna kunde bidra till att de kunde känna 

sig delaktiga även om de inte kunde deltaga fullt ut i den ordinarie undervisningen fysiskt 
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aktiva. Exempelvis uttrycker sig en av respondenterna som fick arbeta med teoretiska 

uppgifter i idrottssalen så här: 

           Det tyckte jag var skönt, då slapp jag sitta kvar själv i ett klassrum där en lärare ska 

hålla koll på en. Istället kunde jag sitta där nere för de litade på att jag tog ansvar och 

idrottsläraren sa att jag fick hjälpa till med det jag kunde, samla in bollar och så (E6) 

 

De andra fyra säger att de inte upplevde samma meningsfullhet kring sina uppgifter. E3 fick 

exempelvis sovmorgon istället för att gå på idrottslektionen eftersom rektorn hade godkänt 

det. Något som respondenten säger kändes meningslöst för hon upplevde ingen delaktighet. 

De andra tre är samstämmiga kring att det saknades meningsfulla uppgifter när de var där. E4 

och E2  påtalar att läraren skulle haft mer dialog och försökt få med de delaktiga som 

exempelvis genom att döma. E5 skulle istället velat ha använt tiden till att göra läxor i andra 

ämnen. De uttrycker sig exempelvis så här: 

      Det var ju apjobbigt, jag ville ju knappt vara där. Jag visste ju att jag inte kunde göra 

någonting, jag visste ju att jag skulle få sitta och ha träsmak i arslet så det var ju bara 

jättetråkigt. Det fanns ju ändå smågrejer som fanns där man kunde vara med på även om man 

inte kunde delta och springa. Bara såna småsaker tror jag att jag hade velat göra istället för 

att bara sitta på den där stenhårda bänken (E4) 

         Det var enligt mig ett onödigt tidfördriv som jag skulle ha kunna gjort andra mer 

effektiva saker på, till exempel att göra mina läxor eller plugga inför prov. (E5) 

 

 

 

6.2.2 Analys av resultat 

Sammanfattningsvis är respondenterna av olika åsikt huruvida lärarna på skolan gav ett 

tillräckligt bra socialt stöd. Idrottsläraren är enligt respondenterna den av lärarna som var bäst 

på att ge dem ett socialt stöd eftersom de även kunde få den bästa förståelsen för sin situation. 

Idrottslärarens benägenhet att ge respondenterna det höga betyg de eftersträvat är något som 

gav samtliga respondenter mindre stress att påskynda rehabiliteringen. Respondenterna är 

oeniga huruvida idrottsläraren gav tillräckligt meningsfulla uppgifter under idrottslektionen, 

majoriteten av respondenterna var missnöjda. 

 

Tolkningen av resultat utifrån KASAM gällande det olika upplevda sociala stödet skulle 
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kunna vara en differens mellan respondenterna gällande hanterbarheten som Antonovsky 

(2005, s. 43-46) beskriver. Att de respondenter som tycker att lärarnas sociala stöd var 

tillräckligt berodde på att de upplevde sig ha en bättre hanterbarhet än de som var missnöjda. 

Därigenom kan de vara mindre beroende av lärarens stöd. Det kan också vara att det är en 

brist från läraren att närma sig elevens perspektiv som Johansson (2003, s.42-44) skriver om. 

Det kan tolkas som att det är därför idrottsläraren får mest beröm, då idrottsläraren har lättare 

att närma sig dessa elevers upplevelse.  

             Ett problem med att se det utifrån elevens perspektiv skulle kunna vara att de inte 

upplever att de får ett stöd från lärarna, fast de faktiskt får det. Det skulle kunna bero på att 

lärarna använt sig av fel stöd som Bengtsson och Fallby (2011, s. 62-65) beskriver. 

Exempelvis att lärarna ger ett känslomässigt stöd när eleven istället behöver ett uppskattande 

eller rådgivande stöd, eller tvärtom. Ett annat stöd som kan bidra till elevernas olika 

upplevelser är realitets bekräftelse som är en av de åtta dimensioner av stöd som Hardy m.fl. 

(1999, s. 175-198) tagit fram. Eftersom eleverna betonat nödvändigheten av förståelse skulle 

en stor skillnad kunna bero på om de upplever att idrottsläraren kan förstå deras upplevelser. 

         Skillnaden i respondenternas svar huruvida idrottsläraren stöttade tillräckligt väl genom 

att ge dem meningsfulla uppgifter kan tolkas genom Antonovskys (2005, s 50-52) 

meningsfullhet. Det kan också tolkas utifrån Gíslason och Löwenborgs (2003, s.22-24) 

beskrivning av att läraren måste bygga förtroende genom en dialog. De respondenter som är 

negativa i sina svar kan uppleva för lite meningsfullhet, en meningsfullhet som skulle kunna 

förbättras om läraren hade bjudit in till en dialog. De respondenter som var positiva i sina svar 

kan uppleva tillräckligt med meningsfullhet och att en dialog finns. 

             Även här skulle respondenternas svar kunna tolkas utifrån att de fått ett felaktigt stöd 

från idrottsläraren. För att uppleva meningsfullheten skulle tolkningen exempelvis vara att 

idrottsläraren varit bra på att ge det känslomässiga stödet och realitets bekräftelse, men att det 

har blivit fel när det uppskattande och rådgivande stödet ska komma till. Även en dimension 

som uppgiftsutmaning, som Hardy m.fl. (1999, s. 175-198) nämner skulle kunna vara en typ 

av socialt stöd som skiljer elevernas upplevelser åt. 

6.3 Motivation och socialt stöd under rehabiliteringstiden 

Hur motiverades och vilket socialt stöd fick eleverna av andra utanför skolan till att 

genomföra rehabiliteringen? 
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6.3.1 Resultatpresentation 

Respondenterna är samstämmiga när de säger att familjen är det viktigaste sociala stödet. Det 

är däremot en skillnad kring vem i familjen som är viktigast, majoriteten svarar mamma eller 

pappa, men även syskonen nämns av E3. Det är även en skillnad kring orsaken varför de 

tycker som de gör. Det är framförallt tre utmärkande drag som skiljer respondenterna åt. 

Förståelsen är en viktig orsak,  att det är dem som de spenderade mest tid med under 

rehabiliteringen är en annan. Att de hjälpte till med de praktiska bitarna som att exempelvis 

erbjuda skjuts är den tredje. Här är två exempel på hur respondenterna uttrycker sig: 

         De finns ju alltid runt mig, jag bor ju med dem. Det är svårt att komma undan liksom. 

Men de skjutsade hela tiden till träningar, de åkte ju med mig till varje bortamatch och 

hemmamatch. Jag fick skjuts till träningarna och pappa har verkligen varit viktig för han är 

den enda i familjen som har körkort (E4) 

         Som mina syskon, de är väldigt lika mig i sättet och så, så då känns det som om man kan 

prata med dem. De har ju varit i min ålder också, de vet ju också hur det har varit. Mamma 

och pappa var i min ålder för så längesen så då är det så jobbigt för de ska ställa en massa 

frågor och massa om allt annat och då blir det fel.(E3) 

 

Respondenterna är samstämmiga kring att de inte behövde socialt stöd från så många 

personer, utan att de oftast klarade sig själva. E1, E2, E3 och E7 menar att det var oförståelsen 

från omgivningen som gjorde att de hellre klarade sig själva, de andra respondenterna att det 

var för de skulle slippa höra att någon tycker synd om personen i fråga. Exempelvis som en av 

respondenterna uttrycker sig: 

      Nej men jag blir ju irriterad på folk som säger att de förstår utan att de ens har varit med 

om samma sak. De har ju inte varit i min situation så då blir jag arg istället (skratt) (E7) 

 

Att få alldeles för många frågor om skadan är något som samtliga respondenter tycker är 

jobbigt under tiden som långtidsskadad. De säger att frågorna nästan alltid handlade om hur 

det var med knäet, istället för att fråga hur man mår psykiskt. 

 

Respondenterna har olika syn på vad som framförallt skapade motivation till att genomföra 

rehabiliteringen. E1, E2 och E5 säger att det var att få komma tillbaka till träning och 

matcher. E 3, E6 och E7 säger att det var att få kunna känna delaktighet i laget igen, bland 

annat genom träning och matcher. En annan förklaring från E4 är att det var att få kunna röra 
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sig och springa normalt igen.  

        Det var väl att få komma tillbaka till träningen och matcherna på planen. Liksom att allt 

skulle bli normalt igen. (E1) 

        Nej jag ville verkligen bara komma tillbaka till allt. Jag ville liksom komma tillbaka till 

livet, att kunna gå igen, att kunna springa, hoppa som alla andra liksom. (E4) 

 

 

6.3.2 Analys av resultat 

Sammanfattningsvis är samtliga respondenter eniga om att familjen var det viktigaste sociala 

stödet vid långtidsskadan, men att olika familjemedlemmar gav det viktigaste stödet. 

Förståelse, tid med familjemedlem och det praktiska stödet var de tre faktorer som 

respondenterna sa var viktigast. Respondenterna är samstämmiga kring att det sociala stödet 

inte behöver komma från så många personer, utan istället att det ska ges från de med 

förståelse. Samtliga säger att de ofta ville klara sig själva. Att få komma tillbaka till träning 

och match, till delaktigheten i laget eller att bara kunna röra sig igen är en av de tre viktigaste 

faktorerna bakom respondenternas motivation. 

 

Att respondenterna nämner familjen som det viktigaste stödet kan tolkas som att det hjälper 

att få en bättre hanterbarhet (Antonvosky 2005, s.43-46). Eftersom respondenterna upplever 

att det är ett tillräckligt stöd och att de oftast klarar sig på egen hand så skulle det kunna tolkas 

som att de anser att de har tillräckligt med resurser för att klara av rehabiliteringen. Det kan 

också tolkas utifrån Johanssons (2003, s 42-44) beskrivning att lärare behöver visa bättre 

förståelse. Det skulle kunna vara så att intervjupersonerna upplever att en tillräcklig förståelse 

saknas från omgivningen och därmed begränsar det sociala stödet.  

            En annan faktor som skulle kunna vara bidragande till respondenternas svar är vikten 

av rätt stöd. Exempelvis skulle en tolkning kunna vara att föräldrarna ger det praktiska stöd 

som Stråhlman (1997, s. 186) beskriver, något som Bengtsson och Fallby (2011,s. 62 – 65) 

kallar konkret stöd. Vissa av respondenterna har exempelvis betonat stödet av att få skjuts. En 

tolkning är även att föräldrarna ger ännu fler rätt stöd, de är lyssnande och rådgivande när det 

behövs. Det är av intresse att flera respondenter väljer att hålla sina känslor för sig själv vilket 

skulle kunna tolkas som att det finns ett behov av att få rätt stöd. 

           Motivationen är enligt respondenterna viktigt för att orka med rehabiliteringen vilket 

skulle kunna tolkas som att Antonovsky (2005, s.50-52) har rätt angående hur viktig 
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meningsfullheten är för att erhålla en stark KASAM.  Även om respondenterna upplever olika 

motivationer, är ändå tolkningen att deras svar om motivationens betydelse för att kunna 

genomföra rehabiliteringen är samstämmigt 
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7. Diskussion 

7.1 Relevans för läraryrket 

Jag anser att den här studien har relevans för läraryrket då jag vill söka en större förståelse för 

att kunna bemöta elever som blir långtidsskadade, inte bara genom betygssättning utan även 

genom att bli mer insatt i deras välmående. Jag anser att det är av stor vikt att som blivande 

lärare inte bara engagera eleverna i att förbättra sina betyg, utan också genom att de stärker 

sitt välmående. 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka elevernas upplevelser under sin långtidsskada med hjälp 

av frågeställningar. De intervjuade i denna studie är en selekterad grupp och urvalet kan 

därför inte sägas vara representativt för långtidsskadade generellt. Intervjuerna ger exempel 

på hur långtidsskadades situation kan se ut och vilka erfarenheter de har. Därför anser jag inte 

att något av resultaten kan generaliseras, däremot kan bidra till mer omfattande och 

generaliserande studier i framtiden. 

 

Den första frågeställningen var hur respondenterna upplevde sina känslor, identitet och 

självförtroende under tiden som långtidsskadad. 

  

I min undersökning svarade respondenterna att de upplevt ett försämrat psykiskt välmående 

samt depressiva tankar. Den centralt inlästa forskningen i min studie kring upplevelser av 

skador, har varit om elitidrottare som tvingats sluta på grund av skador.  

De personer jag har intervjuat har inte tvingats sluta eller varit elitidrottare, men svaren som 

mina intervjuer gav om upplevelserna skulle möjligtvis kunna jämföras med dem i 

forskningen. Det ska dock tas i beaktning att de som elitidrottat varit på en högre nivå, samt 

att de inte givits chansen att komma tillbaka som respondenterna i denna studie. Stråhlman 

(1997) skrev att elitidrottare som tvingades avsluta sin karriär på grund av skador, upplevde 

depressioner och ett försämrat psykiskt välmående (.s 244). Svoboda och Vanek (1981) kom 

till liknande slutsatser och menar att elitidrottarna upplevt en känsla av värdelöshet när deras 

personligheter tvingats till en ofrivillig förändring (s. 164-165). Det som mina respondenter 
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utvecklade som jag inte kunde läsa mig till i forskningen, var att respondenterna upplevde 

olika grader av ett försämrat välmående. De lyckades också vända välmåendet i en mer 

positiv riktning. Jag tycker inte att mina svar bidrar något exceptionellt till forskningen. 

Svaren som gavs var dock något som jag hade förväntat mig på förhand, även om jag blev 

överraskad av hur dåligt psykiskt vissa av respondenterna upplevde att de hade mått. 

             Jag fick i min studie, liksom författarna till den inlästa forskningen inget svar på om 

självförtroendet påverkade hur framgångsrik respondenternas rehabilitering blev. Exempelvis 

Fallon och Quinns (1999) studie visar att en individs självförtroende kan förändras under 

rehabilitering, men de kan inte säga om förändringen är i en positiv eller negativ riktning. (s. 

210 – 221). Taylor och Taylor (1997) har i sin studie inte heller kunnat hitta i vilken riktning 

självförtroendet påverkas, men däremot att självförtroendet kan ligga bakom hur 

framgångsrik rehabiliteringen blir (s.366 – 387). Däremot gav min studie liknade svar som det 

Fallon och Quinns studie kom fram till eftersom vissa av mina respondenter svarade att 

självförtroendet hade förändrats, medan vissa inte hade märkt av någon förändring. För dem 

där självförtroendet hade förändrats var det i en negativ riktning. Jag trodde på förhand att alla 

skulle svara att de upplevde ett försämrat självförtroende. Det intressanta att ta med sig var E2 

och E4 som sa att deras självförtroende grundades på det beröm de fick när de spelade 

innebandy. Jag tycker att det är av intresse som blivande lärare då jag utifrån dessa resultat 

också måste komma ihåg att inte bara berömma eleverna utifrån deras prestationer. Det är av 

stor vikt att även se till att stärka deras självförtroende på fler sätt än genom idrottsliga 

prestationer. 

          De svar jag fick om hur respondenterna upplevde sin identitet var att samtliga 

respondenter upplevde att deras psykiska välmående försämrades då deras identitet fanns 

inom idrotten. Svar som visade mycket tydligare resultat i jämförelse med vad den centralt 

inlästa forskningen om hur individens identitet påverkas säger. Det jag fann var Stråhlman 

(1997) som undersökt elitidrottare vars karriär avslutats på grund av skada, kan i sin studie se 

både positiva och negativa förändringar hos idrottarnas identitet (s. 229). Även Engström 

(2004) som inte heller kan generalisera hur identiteten påverkas, betonar risken att idrottarens 

identitet förändras och försvinner om de tvingas sluta (s.108-113). Att jämföra denna studie 

med elitidrottare som avslutat sin karriär är enligt mig inte den mest lämpliga forskningen. 

Jag tycker dock att Engströms farhågor om att idrottarens identitet kan förändras stämmer in 

med mina resultat. Jag tycker att de resultaten är lika intressanta som de jag nämnde angående 

självförtroendet. Jag som idrottslärare behöver hitta redskap för att utveckla flera identiteter 
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och intresseområden bland mina elever. Det var en av respondenterna som fann ett nytt 

intresseområde när hon började med gym istället för att återvända till innebandyn. 

 

Den andra frågeställningen var respondenternas upplevelser av det sociala stödet från 

lärarna i skolan, samt stödet från läraren till ett meningsfullt deltagande på 

idrottslektionerna som långtidsskadad 

 

Mina resultat visade att vissa av respondenterna upplevde att de fick ett dåligt socialt stöd av 

lärarna, men också att vissa var nöjda. Jag tycker att det var svårt att hitta en relevant 

forskning kring detta område som kan jämföras med svaren jag fick fram. Det som var mest 

relevant var Quennerstedts (2006) avhandling. Där skrev han att just de elever som har 

svårigheter är de läraren fokuserar på, medan de elever som redan är aktiva på fritiden får 

klara sig på egen hand (s. 254). Det innebär att den idrottande långtidsskadade eleven får ett 

mindre stöd än vad den behöver.  Han skrev också att innehållet på lektionerna ofta innebär 

handlingar som har hög aktivitetsnivå som prioriteras istället för mer teori. Utifrån hur jag 

tolkar Quennerstedts beskrivning av vilka elever läraren fokuserar på kan mitt resultat 

likställas med det han skriver. Eftersom vissa av respondenterna upplevde att de fick ett dåligt 

stöd kan det kanske bero på att de är aktiva på fritiden. De som var nöjda såg kanske läraren 

som en elev med svårigheter. Svårigheterna kan dock tolkas om det menas med 

rörelsemoment eller svårigheter kopplat till välmåendet. Jag trodde på förhand att fler skulle 

vara missnöjda med lärarnas sociala stöd. Men eftersom det inte var en majoritet som var 

nöjda så tycker jag inte att resultatet bidrar med något nytt. Min tolkning är att 

respondenternas upplevelser mest berott på hur engagerade lärarna är. Det är något jag tror 

varierar från skola till skola. 

             Det var även positiva och negativa upplevelser av hur meningsfyllda uppgifter 

respondenterna fick från idrottsläraren. De som var positiva tyckte att de fick uppgifter som 

de kunde klara av trots att de var skadade. De som var negativa tyckte att de saknade 

meningsfulla uppgifter. Även om det inte är forskning utan en rapport som redovisades i den 

här studiens bakgrund, så tycker jag att Skolinspektionens rapporter (2010 och 2012) är ett 

intressant underlag för diskussion. I rapporterna kritiseras innehållet på idrottslektionerna 

eftersom det är för mycket moment baserade på rörelse. Det får till följd att inte eleverna får 

tillräckligt stöd för att kunna uppnå kursmålen. Jag tycker att detta är intressant eftersom jag 

tycker mina resultat kan bidra till ännu ett argument för varför det behöver bli mer variation 
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på idrottslektionernas innehåll. Jag tror att de långtidsskadade skulle uppleva att de fick ett 

mer meningsfullt stöd om lektionerna även i vanliga fall innehöll mer teoretiska inslag. Nu 

tror jag att de respondenter som upplevt en negativ meningsfullhet upplever sig som icke 

deltagande när de får teoretiska uppgifter. Skulle de teoretiska innehållen normaliseras så tror 

jag att eleven dels kan stärka sina betyg, men också sin känsla av att ändå vara delaktig som 

vanligt. 

 

Den tredje och sista frågeställningen var hur respondenterna motiverades och vilket 

socialt stöd de fick från de utanför skolan för att genomföra rehabiliteringen.  

 

Resultaten i min studie kunde inte visa att motivationen påverkade effektiviteten av 

rehabiliteringen som forskningen av Weinberg och Gould (2006) visade. Däremot visade 

resultaten att respondenterna hade tydliga mål för att motivera sig, likt det Irleva och Orlicks 

(1991, s.25-40) och Cupal (1998,s. 103-123) funnit i sina studier. Eftersom forskningen inte 

beskrev vad idrottarna använde för motivation kan min studie tillföra svar på vad 

respondenterna ansåg viktigt. Det var framförallt att få komma tillbaka till laget, till träningar 

och matcher samt att kunna röra sig normalt igen som var viktigt. Jag tolkar resultaten som att 

dessa motivationsfaktorer hjälpte de att komma tillbaka. Den respondenten som inte kom 

återupptog innebandyn hade inte heller som motivation att komma tillbaka till laget och 

matcherna. Hennes mål var att kunna röra sig normalt igen, en glädje hon fick genom att gå 

på gym. Jag tror det är viktigt att som lärare försöka få till ett samtal med den långtidsskadade 

eleven för att kunna ta reda på vad som motiverar den. Genom den vetskapen kan jag sedan 

hjälpa till att sätta upp delmål för eleven att klara av rehabiliteringen.  

                  Den centrala forskningen om socialt stöd var dels Hardy m.fl. (1999)  som efter sin 

studie tagit fram åtta dimensioner av hur ett socialt stöd kan användas under rehabiliteringen. 

Lyssnande stöd, emotionellt stöd, emotionell utmaning, uppgiftsskattning, uppgiftsutmaning, 

realitets bekräftelse, materiellt stöd och personlig assistans (s.175-198). Materiellt stöd och 

personlig assistans som är av en mer praktisk art är två viktiga stöd som Stråhlman (1997) 

funnit i sina studier av elitidrottare som avslutat sina karriärer. Enligt Stråhlman har idrottarna 

betonat vikten av föräldrarnas praktiska stöd i inledningen av den egna karriären, stöd som 

kunde ta sig uttryck genom skjutsning, hjälp med material med mera (s. 186). Mitchell (2011) 

skriver dock att hans studier visar att det sociala stödet inte är som viktigast under tiden med 

rehabiliteringen, utan tiden efter när rehabiliteringen är avklarad, tiden då den skadade 
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idrottaren ska komma tillbaka till sin idrott igen (s. 30-44). Studiens frågeställningar kunde 

inte ge svar som kunde jämföras med Mitchells tankar. Däremot kunde resultaten i studien 

påvisa att det var viktigt med rätt stöd, något som samtliga tyckte att familjen kunde erbjuda. 

Dels i form av förståelse men också av en praktisk art som Stråhlman nämner. Hardys åtta 

dimensioner är dock mest intressant utifrån mina resultat. I mina resultat säger nämligen 

majoriteten av respondenterna att om de får fel stöd så klarar de hellre sig själv. Därför tycker 

jag att det är intressant att som blivande lärare fundera på vilket slags stöd jag ska ge. Jag tror 

att det är viktigt att lyssna på elevens behov för att undvika missuppfattningar och ett felaktigt 

stöd. Jag trodde inte på förhand att så många av respondenterna upplevde att omgivningen 

hade svårt att ge ett bra stöd. Däremot stärker resultat min upplevelse som jag skrev i studiens 

inledning, att jag känt mig klumpig när jag ska ge stöd till mina spelare som varit 

långtidsskadade. 

7.3 Metoddiskussion 

Till skillnad mot tidigare studier som jag har genomfört så var jag mer selektiv när det gällde 

urvalet av respondenterna vilket jag upplever kan ha bidragit både positivt och negativt till 

studien. Detta var positivt eftersom jag fick intervjua personer som jag visste var verbala, men 

negativt då de kanske var mer angelägna om att ge mig bra svar då de visste vem jag var. Jag 

tycker dock att jag fick många utvecklade svar och trots att det var en ganska homogen grupp 

som jag intervjuade så fick jag många olika svar. Det är dock möjligt att svaren hade blivit 

ännu mer olika om jag hade försökt välja en mindre homogen grupp att intervjua. Även om 

jag inte får svar som går att generalisera då respondenterna är alldeles för få för att vara 

representativa för en grupp, så är jag nöjd med att jag valde respondenter av samma kön. Jag 

tror att det bidrog till en mer tolkningsbar resultatinsamling då jag kunde jämföra individernas 

svar utan att jämföra svaren utifrån ett könsperspektiv. Hade jag istället använt både killar och 

flickor tror jag att studien hade inriktat sig mer på att jämföra svaren utifrån ett 

könsperspektiv vilket hade varit väldigt intressant. Det hade då krävts fler respondenter, men 

då tiden var begränsad tillät studiens omfattning sju respondenter.  

Jag tycker att valet av en kvalitativ metod var rätt utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 

I jämförelse med tidigare studier som jag har genomfört var intervjuerna mer öppna. Jag 

tycker att samtalen blev mer naturliga vilket bidrog till att jag kunde lyssna betydligt bättre på 

respondenterna. Nackdelen blev att databearbetningen försvårades eftersom att 

respondenterna kunde tala olika mycket inom varje intervjuområde. Det har funnits lite 
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forskning kring hur de långtidsskadade upplever skolan vilket bidrar till att jag känner mig 

nöjd med valet av syfte och metod. 

 

Slutligen skulle det vara intressant att använda sig av andra intervjuområden för att studera 

upplevelserna av en långtidsskada. Det är möjligt att mina intervjuområden inte är de mest 

relevanta, utan att andra intervjuområden hade givit mig bättre resultat. Varför mina 

intervjuområden skulle vara dåliga grundar sig på att jag inte anser mig ha funnit tillräckligt 

mycket relevant tidigare forskning. Istället har mycket inspiration till intervjuområdena 

inhämtats från litteratur. 
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9. Bilagor 

9.1Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie var att undersöka elevernas upplevelser under sin långtidsskada. 

Hur upplevde eleverna tiden och sin identitet som långtidsskadad? 

Hur motiverades och stöttades eleverna att genomföra rehabiliteringen? 

Vilken var elevernas syn på skolan under tiden som långtidsskadad? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Knee-injuries, Rehabilitation, Rehabilitering, Långtidsskada, Psykisk hälsa, Hälsa i skolan, 

Socialt stöd, Motivation, School,  
 

 

Var har du sökt? 
Genom biblioteket där jag främst har letat litteratur och studier som finns i hyllorna. Därefter 

har deras referenser först mig vidare. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Knee-injuries, Rehabilitation, Rehabilitering, Långtidsskada, Psykisk hälsa, Hälsa i skolan, 

Socialt stöd, Motivation, School 
 

 

Kommentarer 
Det finns mycket bra material men jag skulle rekommendera att leta efter uppsatser som 

berört liknande ämnen för att genom deras referenslistor få tips på källor att läsa. När de 

primära källorna hittats brukar de i sin tur leda vidare till annan. 

 

 

 



 

9.2 Bilaga 2 – Intervjuområden 

Det var ett flertal områden som användes och där vissa frågor fanns uppskrivna som stöd i 

förhand, men där det också dök upp andra följdfrågor.  

 

Idrottsbakgrund 

Vilka idrotter har du sysslat med? 

Hur länge? 

Hur mycket har du tränat respektive tävlat inom dessa? 

 

Hur gick skadan till 

Vad hände? 

Hur undersöktes du? 

Opererades du? 

 

Rehabilitering 

Hur länge? 

Hur mådde du? 

Vilket stöd fick du? 

Hur var ditt humör? 

Var det jobbigt fysiskt eller psykiskt? 

Hur var din motivation? 

 

Skolan 

Hur såg det ut för dig gällande betyget? 

Vad gjorde du på lektionerna? 

Hur upplevde du stödet från lärarna? 

Hur upplevde du att lärarna förstod dig? 

Vad tycker du att ni har haft för olika moment på idrotten? 

 

Identiteten 

Vilken är din identitet? 

Hur är ditt självförtroende? 

Var har du dina kompisar? 

 



 

 

Hälsa 

Vad är hälsa för dig? 

 

Roller 

Vilken/vilka roller tycker du att du har i olika grupper? 


