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Redaktören har ordet
När detta skrivs (veckan före jul) smattrar regnet mot rutorna och vinden virvlar omkring i
kulingstyrka. Det är normalskånsk vinter till skillnad från förra året, när vi hade drygt 30 cm
snö och for twice en riktig vinter. Även året dessförinnan var det faktiskt skidföre i Skåne.
Årets stora uppgift – SVEBIs forsknings- och utbildningskonferens i Karlstad den 16-17
november - är lagd till handlingarna. Jag vill nog påstå att denna konferens var en av våra
bästa – kanske den bästa - genom vår snart 40-åriga historia. Lokalarrangörerna på Karlstad
universitet – Stefan Wagnsson, Christian Augustsson, Mia Olsson, Pernilla Hedström m.fl. –
har gjort ett fantastiskt jobb att föra denna allt större konferensapparat i hamn och gjort det på ett lysande sätt. Stort tack från oss i styrelsen! Innehållet i denna fjärde utgåva
för året utgörs vid sidan av en recension av Jane Mackbach framför allt av inslag från
konferensen – en utmärkt dokumentation från konferensen plus abstrakts av de posters som
deltog i postertävlingen. Denna tävling vanns för övrigt av Anna Elfverström från Högskolan
i Gävle (se abstrakt längre fram i skriften). Vår uppsatstävling vanns av Cecilia Engström från
Lunds universitet, som traditionsenligt höll ett föredrag under konferensen. Motiveringen
finns också med i detta nummer liksom tidigare vinnare av uppsatsatävlingen.
Nästa års SVEBI-konferens äger rum den 14-15 november 2012 på Umeå universitet. Boka
tiden redan nu!
Konferensen föregicks av vår traditionella forskarträff (varje udda år) den 15/11 på Campus
Karlstad med cirka 25 deltagare. Temat var ”EU-medel: idrottsforskning och
idrottsutbildningen, där Michael Sjöström från Karolinska institutet tog upp utifrån mångårig
erfarenhet hur man söker medel till idrottsforskning från EU och SVEBIs Erwin Apitzsch
diskuterade en Europeisk Mastersutbildning i idrott, där han själv är aktiv Lundarepresentant.
Denna utbildning finns för övrigt beskriven i detta nummer. Bägge gjorde väl ifrån sig och
skapade intressanta efterföljande diskussioner. Träffen avslutades med en utmärkt buffé i
närliggande lokal. En bra ingång till konferensen!
SVEBIs årsmöte lockade endast styrelsen och Inger Eliasson från valberedningen. Just denna
valberedning hade denna gången en hel del att stå i och gjorde det väl, eftersom vår
mångårige ordförande Göran Patriksson efter drygt 25 år som ordförande valde att dra sig
tillbaka. Stort tack, Göran, för alla dessa år och jag hoppas att Du även fortsättningsvis
kommer på våra konferensen och skriver i Idrottsforskaren och årsboken. Göran blev också
vederbörligt hyllad på den efterkommande festmiddagen. Ny ordförande är Ann-Christin
”Lollo” Sollerhed från Högskolan i Kristianstad, som alltså tar steget upp från
styrelsledamotsposten. Ett enligt mitt förmenande mycket lyckat val. Detsamma gäller också
för nykomlingen i styrelsen – Marie Öhman från Örebro universitet– som alltså tar Lollos
plats. Det innebär dels en kvinna på den ledande posten, dels kvinnlig majoritet i styrelsen för
första gången. Mycket bra! Roligt även för mej som idrottssociolog att vi får ytterligare en
sociolog i styrelsen - nämligen Marie! Vår nye ordförande presenterar sig också längre fram i
detta nummer.

Vi i SVEBI inledde uppsatstävlandet 2003 och vinnare av 2006-års tävling var Ninitha
Majvorsdotter – då Lärarhögskolan i Stockholm, nu Örebra universitet. Ninitha lägger den 27
januari 2012 fram sin avhandling på Örebro universitet – en avhandling med titeln
”Idrottsutövandets estetik”. Med tanke på Ninithas skrivarkvaliteér är det knappast chansartat
att redan nu gratulera henne till den kommande doktorsgraden. Och kanske en plats som
föredragshållare i Umeå nästa år?
Sen hoppas jag att alla som inte betalt medlemsavgiften för 2011-2012 och inte deltagit i
senaste konferensen (dessa är per automatik medlemmar) stöder svensk idrottsforskning
genom att betala den facila SVEBI-medlemsavgiften av 50 kronor för pensionärer/studerande,
150 kronor för övriga och 300 kronor för organisationer/bibliotek. Vårt pg-konto är liksom
tidigare 251821-5! Medlemsbrev med inbetalningskort finns längst bak i detta nummer. Tills
vi ses igen – En riktigt God Jul och Gott Nytt År önskar ......

Anders Östnäs
Redaktör
anders.ostnas@gmail.com

Presentation av ny ordförande
Hej alla SVEBI-medlemmar!
Jag önskar er en god jul och ett gott nytt SVEBI- år! Jag som gör det heter Ann-Christin
Sollerhed och är ny ordförande i SVEBI. Här nedan följer en kort presentation av mig.
Jag har sedan barnsben kallats för Lollo. Det är endast i pass, körkort och andra officiella
handlingar jag fortfarande heter Ann-Christin, annars är jag Lollo! Jag är uppvuxen på
den skånska landsbygden under knappa förhållanden och fick tidigt lära mig att arbeta
hårt. Lek och rörelse var rekreation i en annars arbetstyngd tillvaro. Under arbetspassen
hittade jag och mina bröder på fantasifulla lekar som gjorde arbetet lättare. Intresset för
rörelse och idrott fortsatte och blev så småningom min profession. År 1975 tog jag min
examen som gymnastikdirektör vid GIH i Örebro. Efter examen började jag arbeta på en
Söderportsgymnasiet och trivdes förträffligt med det. Åren gick snabbt och vips hade 17 år
gått när jag bytte till arbete på Högskolan i Kristianstad. Det är snart 20 år sedan nu och de
åren har gått ännu snabbare! På högskolan arbetade jag först som universitetsadjunkt och
numera som lektor.
Jag har alltid varit nyfiken och haft lätt att lära. Jag minns inte riktigt hur jag lärde mig att
läsa, men tror att det skedde i ett lerigt skånskt betfält med hjälp av en tumstock som gick att
vecka till olika bokstäver. Skolstarten blev något kul, lätt och roligt och där fanns dessutom
böcker! Hemma fanns bara husdjurslära och maskinlära och de böckerna hade jag kunnat
utantill sedan flera år. På gymnasiet valde jag naturvetenskapliga ämnen, men tyckte att
språk, historia, filosofi och psykologi var lika kul. För att inte tala om hur roligt det var med
musik, teckning och idrott! Lösningen blev, efter en massa tillstånd från Skolöverstyrelsen,
att jag fick läsa alltihop och tog studenten som både naturvetare och humanist. Jag hade
hiskligt många veckotimmar, men jag tyckte det var lindrigt jämfört med jobbet i jordbruket.
Efter GIH-examen fortsatte jag att läsa parallellt med arbetet på gymnasieskolan. Jag
var van vid att ha mycket att göra. Det blev lite olika – kemi, franska, ekologi, service
management, organisation, ergonomi, skolledarutbildning, miljövård etc. När jag började
arbeta på Högskolan fortsatte jag att arbeta och läsa parallellt; pedagogik, psykologi och
folkhälsovetenskap. Min avhandling presenterades 2006 vid Medicinska Fakulteten vid Lunds
Universitet. Samtidigt läste jag pedagogik och gjorde en magisteruppsats. Jag har hela tiden
tyckt att det är berikande att se saker ur olika perspektiv. Blandningen av discipliner behövs
för att beskriva verkligheten som egentligen inte är indelad i fack.
Jag kan nog beskrivas som en praktisk teoretiker eller en teoretisk praktiker. Ja, i alla fall
vill jag omsätta teori i praktik. Ett exempel på det är att jag tillsammans med min make
driver ett företag med ett tjugotal anställda. Vi har under elva år drivit en friskola med
idrotts- och hälsoinriktning. Maken drar det tunga lasset som rektor, men jag är högst
delaktig i verksamheten på olika sätt. Det kan vara allt från att kocka, marknadsföra, städa,
lönesätta mm. I verksamheten har vi också turistverksamhet med hotell, konferens – och
vandrarhemsverksamhet så att arbetsuppgifterna är synnerligen varierande. Förvärvade
kunskaper omsätts, även egna forskningsrön om barn och ungdomars fysiska aktivitet.

Vi bor på en liten gård i Skåne, hatkärleken till jorden och myllan finns kvar. Gården ligger
högst uppe på Linderödsåsen med stora bokskogar. Där promenerar och springer jag, ja
på vintern går det faktiskt att åka skidor också. De två senaste vintrarna har erbjudit bra
längdskidåkning, men i år ser det inte lika bra ut. Det är inte långt till Åhus/Yngsjö och
milsvida vita sandstränder där vi brukar vara på sommaren – när vi hinner! Vi har tre fina
barn, Li 32, Ted 30 och Tim 23. Ja, det var det mesta om mig. Undrar ni något får ni fråga!
Jag var helt oförberedd på valberedningens fråga om jag ville bli ordförande i SVEBI.
Samtidigt kände jag mig mycket hedrad och lockad av uppdraget och efter några nätters
funderande tackade jag ja. Personerna i SVEBI’s styrelse är mycket kompetenta och kunniga
och jag känner stort förtroende för dem och vågade därför kasta mig in i detta. SVEBI är en
fin sammanslutning med många bra kvaliteter. Några områden kommer jag att försöka förnya,
andra områden kommer att fortsätta precis som tidigare. Jag vill försöka att med styrelsens
hjälp (och er medlemmars!!) få mer fart på skrivandet i Idrottsforskaren; ett annat område
är att snabba på hanteringen av Årsboken, ett tredje att försöka få näringslivet att bistå med
pengar till stipendier och ett fjärde att utöka medlemsantalet i föreningen. Jag kommer också
att starta en ”förslagslåda” via hemsidan, så sitter du på goda idéer så tveka inte att dela med
dig. Kan du inte vänta tills jag fått igång förslagslådan så skicka ett mail. Tveka heller inte
att skriva något i Idrottsforskaren. Varmt välkomna med bidrag till både Idrottsforskaren och
SVEBI’s årsbok!
Hoppas att ni får en fin jul – och nyårshelg med god mat, samvaro med era kära och motion
efter behov!
Bästa SVEBI-hälsningar

Lollo Sollerhed
Ordförande
ann-christin.sollerhed@hkr.se

DOKUMENTATION
SVEBI-KONFERENSEN

SVEBI-KONFERENSEN, 2011
Idrottsvetenskaplig forskning – utmaningar i nutid och framtid
TEMA: Barn- och ungdomsidrott
ŵŶĞƚ/ĚƌŽƩƐǀĞƚĞŶƐŬĂƉƉĊ<ĂƌůƐƚĂĚƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚĮĐŬĨƂƌŵĊŶĞŶĂƩĂƌƌĂŶŐĞƌĂĚĞŶĊƌůŝŐĞŶĊƚĞƌŬŽŵŵĂŶĚĞ^s/ͲŬŽŶĨĞƌĞŶƐĞŶ;^s/͗^ǀĞŶƐŬ&ƂƌĞŶŝŶŐĨƂƌĞƚĞĞŶĚĞͲŽĐŚ^ĂŵŚćůůƐǀĞƚĞŶƐŬĂƉůŝŐ/ĚƌŽƩƐĨŽƌƐŬŶŝŶŐͿĚĞŶϭϲͲϭϳŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭŚćƌŝ<ĂƌůƐƚĂĚ͘
ĞŶŶĂŬŽŶĨĞƌĞŶƐƌŝŬƚĂƌƐŝŐƟůůŝĚƌŽƩƐĨŽƌƐŬĂƌĞ͕ƐƚƵĚĞŶƚĞƌƐĂŵƚǀĞƌŬƐĂŵŵĂŝĚƌŽƩƐůĞĚĂƌĞŽĐŚŝĚƌŽƩƐůćƌĂƌĞƐŽŵŚĂƌĞƩŝŶƚƌĞƐƐĞĂǀĂƩƚĂĚĞůĂǀĚĞŶƐĞŶĂƐƚĞŝĚƌŽƩƐƌĞůĂƚĞƌĂĚĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐĞŶƐĊǀćůŶĂƟŽŶĞůůƚ
ƐŽŵŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĞůůƚ͘ĞƚƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞƚĞŵĂƚĨƂƌĊƌĞƚƐŬŽŶĨĞƌĞŶƐǀĂƌďĂƌŶͲŽĐŚƵŶŐĚŽŵƐŝĚƌŽƩŽĐŚ
ƐĂŵůĂĚĞŶćƌŵĂƌĞϭϯϬŝĚƌŽƩƐŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĞĚĞůƚĂŐĂƌĞĨƌĊŶŚĞůĂůĂŶĚĞƚ͘EĞĚĂŶĨƂůũĞƌĞƩĂǆƉůŽĐŬĂǀĚĞ
ϯϬͲƚĂůĞƚĨƂƌĞůćƐĂƌĞƐŽŵǀĂƌǀĞƌŬƐĂŵŵĂƵŶĚĞƌŬŽŶĨĞƌĞŶƐĞŶƐƚǀĊĚĂŐĂƌ͘

PEER RELATIONSHIPS IN SPORTS
DR. ALAN L. SMITH FRÅN PURDUE UNIVERSITY, INDIANA
Alan Smith har forskat om barn och deras kamrater i
ŝĚƌŽƩƐůĂŐ͘^ŵŝƚŚƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂĚĞƌĞƐƵůƚĂƚŽŵŚƵƌďĂƌŶŵĞůůĂŶ
ϭϮŽĐŚϭϱĊƌďůŝƌĂĐĐĞƉƚĞƌĂĚĞĂǀƐŝŶĂŬĂŵƌĂƚĞƌŝŶŽŵŝĚƌŽƩĞŶ͘
'ĞŶŽŵŝĚƌŽƩĨĊƌďĂƌŶďƌĂƐũćůǀŬćŶƐůĂ͕ĚĞŬćŶŶĞƌůŽũĂůŝƚĞƚ͕ŝŶƟŵŝƚĞƚ͕ŐĞŵĞŶƐŬĂƉŽĐŚĚĞůćƌƐŝŐĂƩůƂƐĂŬŽŶŇŝŬƚĞƌ͘ĞƩĂŐćůůĞƌ
ĚŽĐŬďĂƌĂŽŵĚĞďůŝƌĂĐĐĞƉƚĞƌĂĚĞĂǀƐŝŶĂŬŽŵƉŝƐĂƌŽĐŚŽŵĚĞ
ŬćŶŶĞƌĂƩĚĞŚĂƌŶćƌĂǀćŶŶĞƌŝŐƌƵƉƉĞŶ͘
^ŵŝƚŚŵĞĚŬŽůůĞŐŽƌŚĂƌćǀĞŶǀŝƐĂƚĂƩĚĞƚĨƂƌĞŬŽŵŵĞƌŽůŝŬĂ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĞƌĂǀŬĂŵƌĂƚƌĞůĂƟŽŶĞƌŝŶŽŵŝĚƌŽƩĞŶ͗ĚĞƐŽŵćƌĂĐĐĞƉƚĞƌĂĚĞĂǀŚĞůĂŐƌƵƉƉĞŶ͕ĚĞƐŽŵŚĂƌǀćŶŶĞƌŝŶŽŵŐƌƵƉƉĞŶ
ŽĐŚĚĞƐŽŵćƌŝƐŽůĞƌĂĚĞĨƌĊŶŐƌƵƉƉĞŶ͘^ĞĚĂŶŬĂŶĚĞƚĮŶŶĂƐ
ŽůŝŬĂŐƌĂĚĞƌĂǀĚĞƩĂ͕ŵĞŶďĂƌŶĞŶƟůůŚƂƌŽŌĂƐƚŶĊŐŽŶĂǀĚĞƐƐĂ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĞƌ͘ĞŶƉůĂƚƐĞƩďĂƌŶŚĂƌŝŐƌƵƉƉĞŶŬĂŶćŶĚƌĂƐŵĞĚ
ƟĚĞŶŐĞŶŽŵĂƩĚĞƟůůĞǆĞŵƉĞůƵƚǀĞĐŬůĂƐŵĞƌŝĚƌŽƩƐůŝŐƚĞůůĞƌ
ĂƩĚĞ͟ŚĂůŬĂƌĞŌĞƌ͟ũćŵĨƂƌƚŵĞĚƂǀƌŝŐĂŝŐƌƵƉƉĞŶ͘
^ŵŝƚŚŚĂƌŽĐŬƐĊƟƩĂƚƉĊǀĂĚƐŽŵŵŽƟǀĞƌĂƌďĂƌŶĞŶŽĐŚǀĂĚ
ƐŽŵŐƂƌĂƩĚĞƐůƵƚĂƌŵĞĚŝĚƌŽƩ͘ƩďůŝŵŽďďĂĚĂǀƐŝŶĂŬĂŵƌĂƚĞƌĞůůĞƌĂƩĚĞƉĞŬĂƐƵƚƐŽŵŽīĞƌŝŐƌƵƉƉĞŶćƌŽŌĂĂŶůĞĚŶŝŶŐĞŶƟůůĂƩĚĞŐƂƌĚĞƚ͘ĂƌŶĚĞůƚĂƌƚƌŽƚƐĂůůƚŝŝĚƌŽƩƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌĨƂƌĂƩĚĞƌĂƐŬŽŵƉŝƐĂƌŐƂƌĚĞƚ͕ĚćƌĚĞƚďůŝƌǀŝŬƟŐƚĂƩǀĂƌĂ
ĂĐĐĞƉƚĞƌĂĚĂǀŐƌƵƉƉĞŶĨƂƌĂƩǀŝůũĂĨŽƌƚƐćƩĂŝĚƌŽƩĂ͘
PDE/E'^^dP//ZKddK,, >^͵
ETT SKOLVERKSUPPDRAG
PROF. HÅKAN LARSSON, MFL, GIH, STOCKHOLM
ƩŶǇƩďĞĚƂŵŶŝŶŐƐƐƚƂĚĨƂƌćŵŶĞƚ/ĚƌŽƩŽĐŚŚćůƐĂŚĂƌƚĂŐŝƚƐĨƌĂŵ͕
ĚćƌĞůĞǀĞƌŶĂƐŬƵŶƐŬĂƉĞƌƐŬĂďĞĚƂŵĂƐƵƟĨƌĊŶĚĞŵĊůƐŽŵƐĂƩƐƵƉƉ
ŽĐŚŝŶƚĞƵƟĨƌĊŶŚƵƌƉƌŽĐĞƐƐĞŶŚĂƌƐĞƩƵƚ͘>ĂƌƐƐŽŶŵŇŵĞŶĂƌĂƩ
ďĞĚƂŵŶŝŶŐŽĐŚďĞƚǇŐƐćƩŶŝŶŐŝŶŽŵćŵŶĞƚ/ĚƌŽƩŽĐŚŚćůƐĂŬĂŶǀĂƌĂ
ƐǀĊƌƚĞŌĞƌƐŽŵůćƌĂƌĞŝŶŽŵćŵŶĞƚƵŶĚĞƌǀŝƐĂƌŝŐĂŶƐŬĂůŝƚĞŶƵƚƐƚƌćĐŬŶŝŶŐ͘ĞćŐŶĂƌŝƐƚćůůĞƚŵĞƌƟĚĊƚĂƩƵƉƉůǇƐĂŽĐŚŝŶƐƚƌƵĞƌĂĞůĞǀĞƌŶĂ͘
>ćƌĂƌŶĂƐďĞĚƂŵŶŝŶŐŬĂŶƐŬŝůũĂƐŝŐŵĞůůĂŶŽůŝŬĂƐŬŽůŽƌŽĐŚŐƌƵŶĚĞƌŶĂ
ĨƂƌďĞĚƂŵŶŝŶŐĂƌŶĂćƌƐćůůĂŶĂƌƟŬƵůĞƌĂĚĞ͘ŶĚĞůŚĂƌƟůůŽĐŚŵĞĚ
ďĞĚƂŵŶŝŶŐƐŐƌƵŶĚĞƌƐŽŵĚĞƚŝŶƚĞĮŶŶƐƐƚƂĚĨƂƌŝƐƚǇƌĚŽŬƵŵĞŶƚĞŶ͘
hƚǀćƌĚĞƌĂƌŶĂƐƵƉƉŐŝŌŚĂƌǀĂƌŝƚĂƩƚĂĨƌĂŵĞƩƐƚƂĚĨƂƌďĞĚƂŵŶŝŶŐ
ƐŽŵǀŝƐĂƌŚƵƌůćƌĂƌŶĂŬĂŶĨƂƌŚĊůůĂƐŝŐƟůůĚĞŶŶǇĂůćƌŽƉůĂŶĞŶ;>Őƌ
ϭϭͿ͘ƌŝŬĂĐŬŵĂŶŚĂƌƵŶĚĞƌƐƂŬƚůćƌĂŶĚĞŵĊůŽĐŚƐƚǇƌĚŽŬƵŵĞŶƚ
ŝŶŽŵ/ĚƌŽƩŽĐŚŚćůƐĂǀŝůŬĂǀŝƐĂƚƐŝŐǀĂƌĂĞŌĞƌƐĂƩĂ͘,ĂŶƐƚćůůĚĞƐŝŐ
ĨƌĊŐĂŶǀĂĚĚĞƚćƌůćƌĂƌĞƐŬĂŬƵŶŶĂŽĐŚŚƵƌĚĞƐŬĂůćƌĂƵƚĚĞƚ͍

W,z^/>hd/KE/E^tEE^Khd,&Z/͵
EN JÄMFÖRELSESTUDIE
DR. KONSTANTIN KOUGIOUMTZIS OCH PROF. GÖRAN PATRIKSSON, GÖTEͳ
BORGS UNIVERSITET
/ĚĞŶŚćƌƐƚƵĚŝĞŶŚĂƌŵĂŶũćŵĨƂƌƚƐǀĞŶƐŬĂŽĐŚƐǇĚĂĨƌŝŬĂŶƐŬĂƐŬŽůŽƌƐŝĚƌŽƩƐƵƚďƵĚĨƂƌďĂƌŶŽĐŚƵŶŐĂ͘DĊůĞƚŵĞĚƐƚƵĚŝĞŶǀĂƌĂƩƐĞŽŵƌĞƐƉĞŬƟǀĞůĂŶĚƵƚŐĊƩ
ĨƌĊŶƐŝŶĂůćƌŽƉůĂŶƐŵŽĚƵůĞƌ͘&ƂƌĞϭϵϵϰĨĂŶŶƐŝŶŐĞŶŝĚƌŽƩƐƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐŝĂĨƌŝŬĂŶƐŬĂƐŬŽůŽƌ͕ŵĞŶĞŌĞƌĂƩĞƩŶǇƩƐŬŽůƐǇƐƚĞŵŝŶĨƂƌƚƐĂƌďĞƚĂĚĞƐĞŶŶǇůćƌŽƉůĂŶĨƌĂŵ
ƐŽŵůŝŬŶĂƌĚĞŶƐǀĞŶƐŬĂ͘ĞƚƐĂŵůĂĚĞƐŝŶĚĂƚĂ͕ĚĞůƐŐĞŶŽŵĂƩĮůŵĂĞůĞǀĞƌŶĂŽĐŚ
ĚĞůƐŐĞŶŽŵĂƩĚĞĮĐŬĨǇůůĂŝĞƩĨƌĊŐĞĨŽƌŵƵůćƌ͘&ƌĊŐŽƌŶĂŚĂŶĚůĂĚĞŽŵďĂƌŶĞŶƐ
ďĂŬŐƌƵŶĚ͕ŚćůƐŽƉƌŽŵŽƟŽŶŽĐŚƉĞƌƐŽŶůŝŐĂƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘ůĂŶĚĂŶŶĂƚƐƚćůůĚĞŵĂŶ
ĨƌĊŐĂŶŚƵƌŽŌĂďĂƌŶĞŶŝƌĞƐƉĞŬƟǀĞůĂŶĚŚĂƌŝĚƌŽƩŽĐŚŚćůƐĂƵŶĚĞƌƐŬŽůƟĚ͍,ćƌ
ǀŝƐĂĚĞĚĞƚƐŝŐĂƩŝŽŵƌĊĚĞŶĚćƌďŽĞƌŽĐŚĞŶŐĞůƐŵćŶƟĚŝŐĂƌĞďŽƩŚĂƌƐŬŽůŽƌŶĂŵĞƌŝĚƌŽƩ͘&ƂƌćůĚƌĂƌŶĂƐĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂƐŝƚƵĂƟŽŶ
ŽĐŚŝĚƌŽƩŝƐŬŽůĂŶŚćŶŐĞƌŽĐŬƐĊŝŚŽƉ͘/ĚĞŽŵƌĊĚĞŶĚćƌĨƂƌćůĚƌĂƌŶĂŚĂƌĚĞƚďćƩƌĞƐƚćůůƚŚĂƌƐŬŽůŽƌŶĂŽŌĂŵĞƌŝĚƌŽƩ͘EćƌĚĞƚ
ŐćůůĞƌƐŽĐŝĂůŽĐŚƉĞƌƐŽŶůŝŐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƚǇĐŬĞƌŇĞƌďĂƌŶŝ^ǇĚĂĨƌŝŬĂ͕ũćŵĨƂƌƚŵĞĚƐǀĞŶƐŬĂƐŬŽůƵŶŐĚŽŵĂƌ͕ĂƩŝĚƌŽƩĞŶƉĊǀĞƌŬĂƌ
ĚĞŶƐŽĐŝĂůĂŽĐŚƉĞƌƐŽŶůŝŐĂƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶŝƉŽƐŝƟǀďĞŵćƌŬĞůƐĞ͘
HÄLSOPROMOTION, FYSISK AKTIVITET I SKOLAN. VEM BÄR ANSVARET?
DOKTORAND PERNILLA HEDSTRÖM, KARLSTADS UNIVERSITET
^ŬŽůĂŶƐŬĂĞƌďũƵĚĂĚĂŐůŝŐĨǇƐŝƐŬǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚ͕ŵĞŶŐƂƌĚĞŶǀĞƌŬůŝŐĞŶĚĞƚ͍<ĂŶ
ĞŶ,ćůƐŽĐŽĂĐŚǀĂƌĂůƂƐŶŝŶŐĞŶƉĊĚĞŶƵƚďƌĞĚĚĂĨĞƚŵĂĞƉŝĚĞŵŝŶďůĂŶĚďĂƌŶŽĐŚ
ǀƵǆŶĂ͍ŶŚćůƐŽĐŽĂĐŚŬĂŶĞǆĞŵƉĞůǀŝƐǀĂƌĂĞŶƉĞƌƐŽŶƐŽŵćƌĂŶƐƚćůůĚĂǀƐŬŽůŽƌ͕
ĨƂƌĞƚĂŐŽĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƌŽĐŚƐŽŵŚũćůƉĞƌƉĞƌƐŽŶĂů͕ďĂƌŶŽĐŚŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞ
ƟůůĞŶďćƩƌĞŚćůƐĂ͘EƵƉƌŽǀĂƌŵĂŶĚĞŶŶĂŝĚĠŝĞŶƐŬŽůŬůĂƐƐŝsćƌŵůĂŶĚ͘Ğƚćƌ
ĞŶŬůĂƐƐƵƌĊƌϰƐŽŵĨĊƩĞŶĞŐĞŶŚćůƐŽĐŽĂĐŚƐŽŵƵŶĚĞƌƚǀĊĊƌƐŬĂƉůĂŶĞƌĂŽĐŚ
ĨƌćŵũĂŚćůƐĂŶŐĞŶŽŵĨǇƐŝƐŬĂŬƟǀŝƚĞƚŽĐŚŝŶǀŽůǀĞƌĂĂŶŶĂŶƐŬŽůƉĞƌƐŽŶĂůƐĂŵƚ
ĨƂƌćůĚƌĂƌŽĐŚƉĞĚĂŐŽŐĞƌ͘,ćůƐŽĐŽĂĐŚĞŶƐŬĂƐĞƟůůĂƩƐĂŵǀĞƌŬĂŵĞĚŝĚƌŽƩƐƌƂƌĞůƐĞŶŽĐŚĨĊƟůůƐƚĊŶĚĨƂƌĞůćƐŶŝŶŐĂƌ͕ŚćůƐŽůćǆŽƌŽĐŚĨǇƐŝƐŬĂĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ͘ĞŶ
ĂŬƚƵĞůůĂŬůĂƐƐĞŶŚĂƌĞŶ,ćůƐŽĐŽĂĐŚƐŽŵƐĞĚĂŶũćŵĨƂƌƐŵĞĚĞŶĂŶŶĂŶůŝŬŶĂŶĚĞ
ŬůĂƐƐƐŽŵŝŶƚĞŐƂƌŶĊŐƌĂĂŶĚƌĂƉůĂŶĞƌĂĚĞĨǇƐŝƐŬĂĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌƵŶĚĞƌƐŬŽůƟĚĨƂƌƵƚŽŵĚĞŽďůŝŐĂƚŽƌŝƐŬĂŝĚƌŽƩƐůĞŬƟŽŶĞƌŶĂ͘^ƚƵĚŝĞŶůĞĚƐĂǀWĞƌŶŝůůĂ,ĞĚƐƚƌƂŵŽĐŚ
ƐǇŌĞƚćƌĂƩƂǀĞƌƟĚƐƚƵĚĞƌĂƉĊǀĞƌŬĂŶƐĞīĞŬƚĞƌĂǀĚĞŶŶǇĂĨƵŶŬƟŽŶƐƌŽůůĞŶ͘
HUR FÅR VI INAKTIVA BARN ATT RÖRA PÅ SIG?
FIL. DR. ÖRJAN EKBLOM, GIH, STOCKHOLM
ƌŵĂŶŝŶĂŬƟǀƐŽŵďĂƌŶďůŝƌŵĂŶŽĐŬƐĊŽŌĂŝŶĂŬƟǀƐŽŵǀƵǆĞŶ͘&ǇƐŝƐŬĂŬƟǀŝƚĞƚ
ŚŽƐďĂƌŶƉĊǀĞƌŬĂƌŝŶƚĞďĂƌĂŬŽŐŶŝƟŽŶ͕ďůŽĚĨĞƩĞƌ͕ƐŽĐŬĞƌŬćŶƐůŝŐŚĞƚŽĐŚD/͘
&ǇƐŝƐŬĂŬƟǀŝƚĞƚƂŬĂƌŽĐŬƐĊĚĞŶŵĞŶƚĂůĂŚćůƐĂŶ͕ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚĞŶŽĐŚŐƂƌƐĊĂƩĚĞ
ĨĊƌďćƩƌĞƐƂŵŶ͘&ĂŬƚŽƌĞƌƐŽŵŚĂƌďĞƚǇĚĞůƐĞŽŵďĂƌŶćƌĂŬƟǀĂĞůůĞƌĞũćƌƐŽĐŝŽĞŬŽŶŽŵŝ͕ďŽƐƚĂĚƐŽƌƚ͕ĨƂƌćůĚƌĂƌƐŝŶƚƌĞƐƐĞŽĐŚŬĂŵƌĂƚĞƌƐǀĂŶŽƌ͘^ĊćǀĞŶŽŵďĂƌŶ
ǀŝůůŝĚƌŽƩĂćƌĚĞƚŝŶƚĞƐćŬĞƌƚĂƩĚĞŬĂŶ͘&ƂƌƌƐƉŽŶƚĂŶŝĚƌŽƩĂĚĞŵĂŶŵĞƌ͕ŝĚĂŐƐĞƌ
ďĂƌŶŝƐƚćůůĞƚƉĊdsĞůůĞƌćƌǀćůĚŝŐƚĂŬƟǀĂŝƐŝŶŝĚƌŽƩ͘/ĚƌŽƩĂŶĚĞƚĨƂƌĚĞƐŽŵďĂƌĂ
ƚǇĐŬĞƌĚĞƚćƌƌŽůŝŐƚĮŶŶƐŶćƐƚĂŶŝŶƚĞ͘ŶĚĞůĞŶƂǀĞƌǀŝŬƟŐĂćƌŝĚĂŐƐƚƂƌƌĞŽĐŚĂƩ
ǀĂƌĂŝŶĂŬƟǀŽĐŚůŝĚĂĂǀĨĞƚŵĂŚćŶŐĞƌŝŚŽƉ͘ĞƚĮŶŶƐĂůůƚƐĊĞŶƐƚƂƌƌĞĂŶůĞĚŶŝŶŐ
ĂƩďƌǇƐŝŐŽŵďĂƌŶƐŝĚƌŽƩĂŶĚĞŝĚĂŐćŶǀĂĚĚĞƚĨĂŶŶƐĨƂƌƌ͘^ƟůůĂƐŝƩĂŶĚĞƚďůĂŶĚ
ďĂƌŶŵĊƐƚĞŵŝŶƐŬĂƐ͕ŵĞŶĂŬƟǀŝƚĞƚĞŶĨĊƌŝŶƚĞǀĂƌĂĨƂƌŚƂŐĞŌĞƌƐŽŵĚĞƚŬĂŶŚĂ
ĚĞŶĞīĞŬƚĞŶĂƩĚĞƌƂƌƐŝŐŵŝŶĚƌĞƉĊŐƌƵŶĚĂǀĂƩĂŬƟǀŝƚĞƚĞŶďůŝƌĨƂƌŬƌćǀĂŶĚĞ͘
ƩƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐŽŵŝĚƌŽƩŽĐŚŚćůƐĂŵĊƐƚĞĮŶŶĂƐćǀĞŶƵƚƂǀĞƌůĞŬƟŽŶƐƟĚǀĂƌ
ŶĊŐŽƚƐŽŵPƌũĂŶŬďůŽŵǀŝůůĞƐŬŝĐŬĂŵĞĚĚĞůƚĂŐĂƌŶĂ͘
DROTTSLYFTET I PRAKTIKEN, KARLSTAD IDROTTSSKOLA
CLAES HAVIMÄKI, VÄRMLANDS IDROTTSFÖRBUND
WĊ<ƌŽŶŽƉĂƌŬƐƐŬŽůĂŶŝ<ĂƌůƐƚĂĚĨĂŶŶƐƟĚŝŐĂƌĞŝŶŐĞŶŝĚƌŽƩƵƚƂǀĞƌůĞŬƟŽŶƐƟĚ
ĚćƌĨƂƌďĞƐůƵƚĂĚĞĞŶŝĚƌŽƩƐůćƌĂƌĞƉĊƐŬŽůĂŶĂƩƐƚĂƌƚĂ<ĂƌůƐƚĂĚ/ĚƌŽƩƐƐŬŽůĂ͘
/ĚƌŽƩƐƐŬŽůĂŶƐƚĂƌƚĂĚĞƐŝƐĊŬĂůůĂĚĞƌŝƐŬŽŵƌĊĚĞŶ͕ĚćƌŵĂŶĂŶƚŽŐĂƩƵŶŐĚŽŵĂƌ
ŝŶƚĞŝĚƌŽƩĂĚĞĨƂƌĂƩĚĞƚŝŶƚĞĨĂŶŶƐŵƂũůŝŐŚĞƚƟůůĚĞƩĂ͘dĂĐŬǀĂƌĞĂƩ<ĂƌůƐƚĂĚ
/ĚƌŽƩƐƐŬŽůĂƐƚĂƌƚĂĚĞƐĮĐŬďĂƌŶŵĞůůĂŶƐũƵŽĐŚƚŽůǀĊƌƉƌŽǀĂƉĊŝĚƌŽƩĞŶŐĊŶŐ
ŝǀĞĐŬĂŶƉĊĨƌŝƟĚƐ͘dŝůůƐŝŶŚũćůƉƚŽŐŵĂŶĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌƐŽŵŬŽŵƟůůƐŬŽůĂŶĨƂƌĂƩ
ŝŶƐƉŝƌĞƌĂďĂƌŶĞŶ͘zŶŐƌĞďĂƌŶĮĐŬƌƂƌĞůƐĞƚƌćŶŝŶŐŽĐŚćůĚƌĞĮĐŬƵƚƂǀĂĞŶƐƉĞĐŝĞůů
ŝĚƌŽƩ͘EƵŚĂƌĚĞƚŐĊƩƟŽĊƌƐĞĚĂŶƐƚĂƌƚĞŶŽĐŚϮϬϭϮďůŝƌŝĚƌŽƩƐƐŬŽůĂŶĞŶĨĂƐƚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŝ<ĂƌůƐƚĂĚŬŽŵŵƵŶ͘<ĂƌůƐƚĂĚ/ĚƌŽƩƐƐŬŽůĂǀŝůůůćŵŶĂĞƩƉŽƐŝƟǀƚ
ĂǀƚƌǇĐŬŚŽƐďĂƌŶĞŶ͕ƐŬĂƉĂŐŽĚĂǀĂŶŽƌ͕ĨĊŇĞƌďĂƌŶĂŬƟǀĂŝĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌŽĐŚŇĞƌ
ƵŶŐĂĂƩďůŝŝĚƌŽƩƐůĞĚĂƌĞ͘ůĂĞƐĂǀƐůƵƚĂĚĞĨƂƌĞůćƐŶŝŶŐĞŶŵĞĚĞŶƂǀŶŝŶŐ͕Ěćƌ
ĚĞůƚĂŐĂƌŶĂĮĐŬƌĞƐƵƌƐƐŬǀĂůůƌĂŽŵǀĂƌĂŶĚƌĂĨƂƌĂƩƐŬĂƉĂĞŶƉŽƐŝƟǀƐƚćŵŶŝŶŐ͘

TEMA IDROTTSLYFTET, SYNPUNKTER PÅ UTVÄRDERINGSPROCESSEN
PROF. BJARNE IBSEN, SYDDANSK UNIVERSITET
ũĂƌŶĞ/ďƐĞŶǀŝůůĞƵŶĚĞƌƐŝŶĨƂƌĞůćƐŶŝŶŐďĞŚĂŶĚůĂ/ĚƌŽƩƐůǇŌĞƚƵƌĞƩƉŽůŝƟƐŬƚƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͘^ǀĞƌŝŐĞ͕EŽƌŐĞŽĐŚ&ŝŶůĂŶĚŚĂƌĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨƂƌŝĚƌŽƩĞŶ͕ŵĞĚĂŶŵĂŶ
ŝĂŶŵĂƌŬŚĂƌŇĞƌĂ͘ũĂƌŶĞďĞƐŬƌĞǀŶĊŐŽƚƐŽŵĚĞŝĂŶŵĂƌŬŬĂůůĂƌĨƂƌ͟DŽĚĞƌŶ
ŝĚƌŽƩƐƉŽůŝƟŬ͘͟,ćƌůǇŌƐĨƌĂŵĨƂƌĂůůƚŝĚƌŽƩĞŶƐŶǇƩĂ͕ŚćůƐĂŽĐŚŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶĨƌĂŵ͕
ĚćƌŵĂŶćǀĞŶƐƚƂƩĂƌŝĚƌŽƩŽĐŚĨǇƐŝƐŬĂŬƟǀŝƚĞƚƵƚĂŶĨƂƌĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀĞƚ͘ĞƩĂćƌ
ŶĊŐŽƚƐŽŵŝŶƚĞŬćŶŶƐŝŐĞŶŝĚĞŶƐǀĞŶƐŬĂŝĚƌŽƩƐƉŽůŝƟŬĞŶ͘hƉƉƌćƩĂŶĚĞƚĂǀĞŶƌĂĚ
ƐƚĂƚƐŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞƌĨƂƌŝĚƌŽƩ͕ŵũƵŬĂƐƚǇƌŶŝŶŐƐĨŽƌŵĞƌ͕ĨƂƌǀćŶƚŶŝŶŐƐĂǀƐƚćŵŶŝŶŐŽĐŚ
ĨƂƌƐƂŬƐͲŽĐŚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵćƌƐĊĚĂŶƚĂŶŵĂƌŬǀĂůƚĂƩƐĂƚƐĂƉĊ͘ĞƚŚĂƌ
ƐŬĞƩĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂǀǀćůĨćƌĚƐƐƚĂƚĞŶŽĐŚĚĞƩĂŵĊƐƚĞŵĂŶĨƂůũĂćǀĞŶŝŶŽŵ
ŝĚƌŽƩĞŶŵĞŶĂƌũĂƌŶĞ͘,ćƌůǇƐƐŶĂƌŵĂŶƉĊĨŽůŬĞƚŽĐŚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞƌĂƌƐŝŐĨƌĂŵƟůů
ŽůŝŬĂůƂƐŶŝŶŐĂƌŝƐƚćůůĞƚĨƂƌĂƩďĞƐƚćŵŵĂƉĊĞŶŚƂŐƌĞŶŝǀĊ͘
ŶĚĞůĂǀĚĞƚĂŶŵĂƌŬŐũŽƌƚůŝŬŶĂƌ^ǀĞƌŝŐĞƐ/ĚƌŽƩƐůǇŌĞƚŽĐŚĚĞƐŽŵĚĞůƚĂŐŝƚŚĂƌ
ǀĂƌŝƚŵǇĐŬĞƚƉŽƐŝƟǀĂ͕ŵĞŶĚĞƚĮŶŶƐćǀĞŶŶĂĐŬĚĞůĂƌŵĞĚƐĊĚĂŶĂŚćƌƐĂƚƐŶŝŶŐĂƌ͘
DĊůĞŶĨƂƌƌĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐŶĊƐƐćůůĂŶ͕ŽĐŚĚĞƚćƌŝŶƚĞƐĊůćƩĂƩǀŝƐĂĞŶƚǇĚůŝŐĞīĞŬƚ͘
ĞƚŚĂƌćǀĞŶǀŝƐĂƚƐŝŐĂƩƐĂŵĂƌďĞƚĞƚŵĞůůĂŶŽůŝŬĂŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƌŝŶƚĞĨƵŶŐĞƌĂƌ͘
EćƌƉĞŶŐĂƌŶĂƚĂƌƐůƵƚĨŽƌƚƐćƩĞƌĨƂůũĂŬƚůŝŐĞŶŝŶƚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘/ďƐĞŶĂǀƐůƵƚĂĚĞ
ŵĞĚĂƩƐƚćůůĂƐŝŐĨƌĊŐĂŶǀĂĚĚĞƩĂŬĂŶďĞƌŽƉĊ͍<ĂŶĚĞƚďĞƌŽƉĊĂƩŵĂŶŚĂƌ
ŽƌĞĂůŝƐƟƐŬĂŵĊů͕ĂƩƉƌŽũĞŬƚĞŶćƌĨƂƌŬŽƌƚǀĂƌŝŐĂĨƂƌĂƩŚĂĞīĞŬƚ͕ĂƩĚĞƚƐćůůĂŶ
ćƌŶĊŐŽƚƐŽŵƉƌŝŽƌŝƚĞƌĂƐĂǀĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌŶĂ͕ĂƩŝŶƚĞĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌĨƂƌƐǀŝĚĂƌĞĨƌĊŶ
ƉƌŽũĞŬƚƟůůƉƌŽũĞŬƚĞůůĞƌĂƩĚĞƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞŵĊůĞŶƐǀĂƌĂƌŝŶƚĞƵƉƉƟůůĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶƐ
ŵĊů͍
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&ůĞƌĂƵƚǀćƌĚĞƌŝŶŐƐŐƌƵƉƉĞƌŚĂƌƵŶĚĞƌƐƂŬƚŚƵƌ/ĚƌŽƩƐůǇŌĞƚĨƵŶŐĞƌĂƌ͕ŐĞŶŽŵĂƩŚĂƐƚƵĚĞƌĂƚŝĚƌŽƩƐůǇŌĞƚƉĊĨƂƌďƵŶĚƐŶŝǀĊ͕
ƉƌŽũĞŬƚŶŝǀĊƐĂŵƚŐũŽƌƚĞŶĞŶŬćƚƉĊĨƂƌĞŶŝŶŐƐŶŝǀĊ͘ZĞƐƵůƚĂƚĞŶǀŝƐĂƌĂƩ/ĚƌŽƩƐĨƂƌďƵŶĚĞŶƂǀĞƌůĂŐćƌƉŽƐŝƟǀĂƟůů/ĚƌŽƩƐůǇŌĞƚ
ĞŌĞƌƐŽŵĚĞĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂďŝĚƌĂŐĞŶŚĂƌŝŶŶĞďƵƌŝƚĂƩŇĞƌĂĨƂƌďƵŶĚŽĐŚĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌŚĂƌŬƵŶŶĂƚŐĞŶŽŵĨƂƌĂŽůŝŬĂƐĂƚƐŶŝŶŐĂƌ͘Ğ
ĨƂƌďƵŶĚƐŽŵĂŶŵćůĚĞƐŝŐƟůůĂƩǀĂƌĂŵĞĚŝŐƌĂŶƐŬŶŝŶŐĞŶćƌƉŽƐŝƟǀĂƟůůĂƩĚĞďůĞǀŐƌĂŶƐŬĂĚĞŽĐŚƵƚǀćƌĚĞƌĂĚĞ͘&ƂƌďƵŶĚĞŶ
ƵƉƉĨĂƩĂƌŝŚƂŐŐƌĂĚĂƩƵƉƉĚƌĂŐĞƚćƌĂƩĞǆƉĂŶĚĞƌĂŵĞĚŚũćůƉĂǀ/ĚƌŽƩƐůǇŌĞƚ͘
/ĚƌŽƩƐůǇŌĞƚƐŬĂũƵƂƉƉŶĂĚƂƌƌĂƌŶĂĨƂƌŇĞƌ͘DĞŶǀŝůŬĂćƌŇĞƌ͍^ŬĂŇĞƌŬŽŵŵĂƟůůĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶĞůůĞƌƟůůŝĚƌŽƩĞŶ͍ĞƩĂćƌŶĊŐŽƚ
ƐŽŵćƌƐǀĊƌƚĂƩƵƚůćƐĂŵĞŶĂƌƉĂŶĞůĚĞůƚĂŐĂƌŶĂ͘/ĚƌŽƩƐůǇŌĞƚƐŬĂƵƚǀĞĐŬůĂŽĐŚĨƂƌćŶĚƌĂŽĐŚďƂƌŝŶŶĞŚĊůůĂŵĊůŽŵũćŵƐƚćůůĚͲ

ŚĞƚ͘ĞƚĮŶŶƐĂŵďŝƟŽŶĞƌĂƩĨƂƌćŶĚƌĂ͕ĞŌĞƌƐŽŵŝĚƌŽƩĞŶƐŬĂŐĞŶŽŵƐǇƌĂƐĂǀũćŵƐƚćůůĚŚĞƚ͕ŵĞŶĚĞƚƚǇĐŬƐŝŶƵůćŐĞƚŝŶƚĞĮŶŶĂƐ
ŶĊŐƌĂƚǇĚůŝŐĂƐƚƌĂƚĞŐŝĞƌĨƂƌĚĞƩĂ͘/ĚƌŽƩƐůǇŌĞƚćƌƟůůĨƂƌĂƩƐƚćƌŬĂŝĚƌŽƩƐĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶƐƐĞŬƵŶĚćƌĂƵƉƉŐŝŌĞƌŽĐŚĨƂƌĂƩƂŬĂ
ŝĚƌŽƩĂŶĚĞƚ͘WĂŶĞůĚĞůƚĂŐĂƌŶĂƐƚćůůĚĞƐŝŐĨƌĊŐĂŶŽŵĂůůĂƐŬĂǀĂƌĂŵĞĚŝŶŽŵŝĚƌŽƩĞŶ͍&ŝŶŶƐĚĞƚĂŶĚƌĂƐćƩĂƩĨĊŇĞƌĂŬƟǀĂŝ
ƐĂŵŚćůůĞƚćŶŐĞŶŽŵĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌŶĂ͍sŝĚĂƌĞĚŝƐŬƵƚĞƌĂĚĞƐŽŵŝĚƌŽƩĞŶďĞŚƂǀĞƌćŶĚƌĂƐŝŐĨƂƌĂƩĨĊŇĞƌĂƩǀĂƌĂŵĞĚ͍ŝƌŬĂϵϬй
ĂǀĚĞƉƌŽũĞŬƚƐŽŵŐƌĂŶƐŬĂĚĞƐŚĂĚĞŝŶŐĞƚũćŵƐƚćůůĚŚĞƚƐͲĞůůĞƌũćŵůŝŬŚĞƚƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͘ ǀĞŶďĂƌŶƌćƩƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀƐĂŬŶĂƐ͘ĂƌŶĞŶƐ
ŽĐŚƵŶŐĚŽŵĂƌŶĂƐŝŶŇǇƚĂŶĚĞćƌďĞŐƌćŶƐĂƚ͘ĞƩĂćƌƐĊĚĂŶƚƐŽŵďĞĂŬƚĂƐŝĨƌĂŵƟĚĞŶŽŵŵĂŶǀŝůůĨĊŇĞƌƐŽŵĨƂƌĞŶŝŶŐƐŝĚƌŽƩĂƌ͘
ǀƐůƵƚŶŝŶŐƐǀŝƐŬƵŶĚĞƉĂŶĞůĚĞůƚĂŐĂƌŶĂŬŽŶƐƚĂƚĞƌĂĂƩĞŶćŶĚĂŵĊůƐĞŶůŝŐĚĞďĂƩŽŵ/ĚƌŽƩƐůǇŌĞƚĨƂƌŶćƌǀĂƌĂŶĚĞƐĂŬŶĂƐ͕ŵĞŶ
ĂƩ/ĚƌŽƩƐůǇŌĞƚůŝŬǀćůćƌƉĊǀćŐŵŽƚĂƩďůŝĞŶŽƌĚŝŶĂƌŝĞĚĞůĂǀǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘
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,ƵƌƐŬĂŝĚƌŽƩƐĨƂƌćůĚƌĂƌŶĂďĞƚĞƐŝŐ͍WĞƌƐŽŶĞƌƌƵŶƚŽŵĚĞŶĂŬƟǀĞƐĊƐŽŵƚƌćŶĂƌĞŽĐŚ
ĨƂƌćůĚƌĂƌćƌŽŌĂǀŝŬƟŐĂĨƂƌďĂƌŶƐƵƉƉůĞǀĞůƐĞƌĂǀƐŝƩŝĚƌŽƩƐƵƚƂǀĂŶĚĞ͘ĞƚďƂƌĮŶŶĂƐĞƩ
ƐƚŽƌƚĞŶŐĂŐĞŵĂŶŐ͕ŵĞĚĨƂƌćůĚƌĂƌƐŽŵŐĞƌƐƚƂĚƵƚĂŶƉƌĞƐƐŽĐŚĚćƌĨŽŬƵƐůŝŐŐĞƌƉĊďĂƌŶĞŶƐůćƌƉƌŽĐĞƐƐĞƌŽĐŚŝŶƚĞŝĨƂƌƐƚĂŚĂŶĚƉĊĂƩǀŝŶŶĂ͘DĞĚĂŶĚƌĂŽƌĚŶćƌĨƂƌćůĚƌĂƌŶĂ
ĨƌćŵƐƚŵĞĚǀĞƌŬĂƌƟůůĂƩƐŬĂƉĂĞƩƵƉƉŐŝŌƐŽƌŝĞŶƚĞƌĂƚŝŬŽŶƚƌĂƐƚƟůůĞƩŵĞƌƌĞƐƵůƚĂƚŽƌŝĞŶƚĞƌĂƚŵŽƟǀĂƟŽŶƐŬůŝŵĂƚƚǇĐŬĞƌďĂƌŶŽŌĂƌĞĂƩŝĚƌŽƩćƌƌŽůŝŐƚ͘sŝůŬĂĨƌĊŐŽƌĨƂƌćůĚƌĂƌ
ƐƚćůůĞƌƟůůƐŝŶĂďĂƌŶĞŌĞƌĞŶŵĂƚĐŚćƌĞǆĞŵƉĞůƉĊŚƵƌĞƩĨƂƌćůĚƌĂŝŶŝƟĞƌĂƚŵŽƟǀĂƟŽŶƐŬůŝŵĂƚƐŬĂƉĂƐ͘EćƌĨƂƌćůĚƌĂƌĨƌĊŐĂƌƐŝŶĂďĂƌŶŽŵĚĞǀĂŶŶĞůůĞƌŚƵƌŵĊŶŐĂŵĊůĚĞ
ŐũŽƌĚĞŝƐƚćůůĞƚĨƂƌĂƩĨƌĊŐĂŚƵƌĚĞƚŬćŶĚĞƐĞůůĞƌŽŵĚĞƚǀĂƌƌŽůŝŐƚůĞĚĞƌĚĞƚŝŚƂŐƌĞŐƌĂĚ
ƟůůĞƩƌĞƐƵůƚĂƚŽƌŝĞŶƚĞƌĂƚŵŽƟǀĂƟŽŶƐŬůŝŵĂƚ͘ĞƩĂŬĂŶŝƐŝŶƚƵƌŵĞĚĨƂƌĂĂƩĞŶĚĞůďĂƌŶ
ŬĂŶƵƉƉůĞǀĂƉƌĞƐƐĨƌĊŶƐŝŶĂĨƂƌćůĚƌĂƌĂƩƉƌĞƐƚĞƌĂ͘&ƂƌĂƩďĂƌŶĞŶƐŬĂƚƌŝǀĂƐŵĞĚƐŝŶ
ŝĚƌŽƩŵĞŶĂƌ,ĞŶƌŝŬŵĞĚŬŽůůĞŐŽƌĂƩĨƂƌćůĚƌĂƌďƂƌǀĂƌĂƐƚƂƩĂŶĚĞ͕ŚĂĞŶƟůůĊƚĂŶĚĞĂƚƟƚǇĚ͕ůĊƚĂďĂƌŶĞŶƚĂĚĞůĂǀďĞƐůƵƚƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶŽĐŚĂƩĚĞůĊƚĞƌďĂƌŶĞŶĚĞůƚĂƉĊƐŝŶĂĞŐŶĂ
ƉƌĞŵŝƐƐĞƌ͘ĞƚćƌćǀĞŶǀŝŬƟŐƚĂƩůǇƐƐŶĂƟůůǀĂĚďĂƌŶĞƚǀŝůůŽĐŚŬćŶŶĞƌ͘^ŽŵĨƂƌćůĚĞƌƐŬĂ
ŵĂŶŝŶƚĞůćŐŐĂƐŝŐŝŽĐŚŬƌŝƟƐĞƌĂďĂƌŶĞŶ͘ćƌƟůůďĞŚƂǀĞƌďĂƌŶĞŶĨĊƵƚǀĞĐŬůĂƐŝƐŝŶĞŐĞŶ
ƚĂŬƚŽĐŚĨĊƉƌŽǀĂƉĊƐĊŵĊŶŐĂŝĚƌŽƩĞƌĚĞǀŝůůŽĐŚŚĂƌŵƂũůŝŐŚĞƚƟůů͘
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hůĨ<ĂƌůƐƐŽŶŝŶůĞĚĚĞƐŝŶĨƂƌĞůćƐŶŝŶŐŵĞĚĂƩƐƚćůůĂƐŝŐƐũćůǀŽĐŚĚĞůƚĂŐĂƌŶĂĨƌĊŐĂŶ͖ǀĂƌƚ
ƚŽŐƐƉŽŶƚĂŶŝĚƌŽƩĂŶĚĞƚǀćŐĞŶ͍&ƂƌƌŐũŽƌĚĞŵĂŶĂůůƚƐũćůǀ͕͘ďǇŐŐĚĞŽĐŚĂƌƌĂŶŐĞƌĂĚĞ
ŝĚƌŽƩ͕ŵĞŶŶƵĨĊƌŵĂŶĂůůƚĚĞƩĂƐĞƌǀĞƌĂƚ͘hůĨŵĞŶĂĚĞĂƩƐƉŽŶƚĂŶŝĚƌŽƩĂŶĚĞƚďŝĚƌŽŐ
ƟůůĞŶƂŬĂĚŬƌĞĂƟǀŝƚĞƚ͘DĂŶŚĂĚĞŵĊŶŐĂĞŐŶĂŝĚĠĞƌŽĐŚƚćŶŬƚĞŝĚƌŽƩƉĊĞƩĂŶŶĂƚƐćƩ
ćŶŵĂŶŐƂƌŝĚĂŐ͘sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŐƌĂĚĞŶƵƚĂŶĨƂƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶćƌŝĚĂŐŵǇĐŬĞƚůćŐƌĞćŶĨƂƌƌ͘
hůĨƐƚćůůĚĞƐŝŐŽĐŬƐĊĨƌĊŐĂŶŶćƌĚĞƚƐŬĂďƂƌũĂƐ͍DĂŶƌĞŬƌǇƚĞƌĂƌďĂƌŶĂůůƚƟĚŝŐĂƌĞŽĐŚĂŶǀćŶĚĞƌƐŝŐĂǀŝŶŵƵƚŶŝŶŐ͘ĂƌĂŝŶŽŵĨƌŝŝĚƌŽƩĞŶŚĂƌƌĞŬƌǇƚĞƌŝŶŐƐĊůĚĞƌŶƐũƵŶŬŝƚŵĞĚƂǀĞƌ
ŚćůŌĞŶƐĞĚĂŶϭϵϲϬͲƚĂůĞƚ͕ĨƌĊŶϭϯͲϭϰĊƌƟůůϱͲϳĊƌ͘dŝĚŝŐƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌŝŶŐŬŽŵŵĞƌĞŶůŝŐƚ
hůĨĂƩďůŝĂůůƚŵĞƌǀĂŶůŝŐƚŽŵƚƌĞŶĚĞŶĨŽƌƚƐćƩĞƌŝƐĂŵŵĂƌŝŬƚŶŝŶŐ͘hůĨŐĂǀćǀĞŶŶĊŐƌĂ
ŬŽŶŬƌĞƚĂƌĊĚƟůůůĞĚĂƌĞĨƂƌĂƩƂŬĂƵŶŐĂƐŐůćĚũĞŽĐŚŵŽƟǀĂƟŽŶĂƩŝĚƌŽƩĂ͗ƟůůŚĂŶĚĂŚĊůů
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Abstract:

Introduktion
Success and failures can be explained by a variety of causes – attributions, which affect not only
expectations of success or failure but also emotional reactions (Biddle et al, 2001). Performance
goal can be either performance-oriented where the focus is on comparing themselves with others,
or task-oriented where the focus is to improve in comparison with themselves. In some situations,
you can be both ego-oriented and task-oriented, but it appears that most tend to be either egooriented or task-oriented (Weinberg & Gould, 2007).
Syfte
The aim of the study was to examine correlations between a) reported physical activity (PA), b)
attribution style, c) perceived motivational climate in school physical education (PE) and d)
attitudes towards school PE and PA in general among 15-16 year-old adolescents.
Metod
A questionnaire including questions about ways of living, self-reported PA, membership in sport
clubs, attribution style, attitudes towards school PE and PA in general. The sample was 659
teenagers, 15-16 years old, in comprehensive schools in Sweden. To investigate goal orientation
the TEOSQ form was used (Duda & Whitehead, 1998). The chi squared test and the Student’s ttest were used in the statistical analyses.
Resultat
The teenagers who reported high levels of PA had higher scores in ego-orientation than their
sedentary peers (20.5 vs 18.1; p=0.001) and in task-orientation (29.4 vs 26.8; p<0.000).
Teenagers that were members in sport clubs had higher scores than non-members in egoorientation (19.0 vs 17.6; p=0.004) and in task-orientation (28.7 vs 25.0; p<0.000). Students with
positive attitudes towards PE in school had higher scores in both ego- (19.3 vs 17.7; p<0.000)
and in task-orientation (28.3 vs 26.2; p<0.000) than students with less positive attitudes.
Diskussion
Students who were physically active in leisure time seemed to be more pronounced in both egoand task-orientation than their more sedentary peers. Being ego-oriented, when combined with
high task-orientation, has been shown to be associated with high motivation (Wang & Biddle,
2001). It has been proposed that ego-orientations interact with perceptions of competence
(Nicholls, 1989), and task-orientation is connected with self-improvement and effort. The
sedentary teenagers were more gathered “in the middle”, not high in ego-, nor in task-orientation.
Students with the combination low-task low-ego are difficult to motivate in the PE situation as
well as in PA in general. Those students are not task-oriented enough to put any effort to do PA,
and they are not ego-oriented enough to care about the self-perceived competence in comparison
with others.
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Introduktion
Idrotten har alltid förändrats i förhållande till samhället i övrigt. Inte minst har det funnits ett
dynamiskt samspel i dess ”gränstrakter” till delvis överlappande samhällsfenomen som sport,
friluftsliv och naturturism. Två dagsaktuella och sammanlänkade tendenser i dessa gränstrakter
som denna studie vill uppmärksamma handlar om friluftslivets sportifiering (traditionella
friluftsaktiviteters transformering till tävling) och friluftslivets landskapsdekontextualisering
(aktiviteternas frigörelse från landskapet).
Syfte & teoretisk ram
Studiens syfte är att öka kunskaperna om äventyrsidrott och friluftssport med särskild fokusering
på frågor om sportifiering och landskapsdekontextualisering. Utifrån ett
moderniseringsperspektiv har följande mer specifika frågor har studerats:

1. Hur ser det svenska och internationella forskningsläget ut avseende ovan beskrivna
fenomen?
2. Hur ser svenska och internationella exempel ut avseende aktiviteter, platser och
perspektiv inom friluftssport och äventyrsidrott?
Metod
Studiens syfte och frågor har besvarats genom en bred, konventionell litteratursökning bland
internationella forskningstidskrifter (fråga 1) och genom explorativa litteraturstudier där text,
foton och reklam är ger underlag för frågor om aktivitetstyp och typ av landskap/miljö (fråga 2).
Resultat
Resultatet visar att tendenser till sportifiering och friställning från landskapet är mycket
påtagliga. En bred gråzon håller på att etableras i den konventionella idrottens gränstrakter till
friluftslivet som innehåller en mängd nya aktiviteter och mycket dynamik. En i studien
uppmärksammad tendens är att inom mer upplevelsebaserad kroppsövning med äventyrlig prägel
är människans medvetenhet om den ”inre kroppen” lika stor, eller större, i jämförelse med den
fysiska ”yttre kroppen”. En annan central tendens är skärningen mellan klimatdebatten och
tidigare starkt naturanknutna aktiviteter som idag kan byggas upp inomhus. Ytterligare ett av
studiens resultat är att frågor rörande tillgänglighet, inte minst för ungdomar i såväl formaliserade
som icke-formaliserade lärandesammanhang, bör beaktas i relation till den ökade specialisering,
certifiering och professionalisering som följer av friluftssporters utveckling.
Diskussion
Den omförhandling som nu pågår om ideal, aktiviteter, platser och miljöer knutna till
friluftstraditionen respektive sporttraditionen diskuteras, bland annat avseende:
a) konstruerade anläggningar och miljöer för aktiviteter som tidigare bedrivits i
naturpräglade landskap.
b) tillgänglighet till friluftsliv för ungdomar.
c) traditionellt resp sportifierat friluftsliv och dess relation till livslång hälsa
d) inkludering resp exkludering inom sportifierat friluftsliv
e) fysisk planering och hållbar utveckling i relation till sportifierat friluftsliv
f) tävling och naturmöten i relation till sportifierat friluftsliv.
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Creating positive emotional contagion in a football team
– An intervention study
Dao Tien Dung & Erwin Apitzsch
Institutionen för psykologi, Lunds universitet
Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se
046-222 9115
Introduktion
In the 1990th emotional contagion was recognised as a social phenomenon. According to Barsade
(2002), people’s reactions in a group are characterised by the valence (positive or negative) of the
emotion being displayed and the energy level at which the emotion is expressed.
Syfte & teoretisk ram
The aim of the study is to create a positive emotional contagion effect in a male soccer team,
consisting of 20 players and four coaches.
Metod
The Emotional Contagion Scale (Doherty, 1997), modified for sport settings, will be used for
baseline measurement and effect of the intervention. The participants will respond to a
questionnaire concerning their own behaviour, and the behaviour of teammates, opponents,
coaches, referees, and audiences, altogether 16 questions. They shall describe how they behave in
critical, potentially negative, moments of the game, for example, missing a penalty shot, what the
strongest feeling is, how strong it is on a 5-point Likert scale, how they ideally would respond to
such a situation, and how intense these categories influence their emotions. Skilful players, who
are rated high by their teammates on influencing others positively, will be given the role of being
the encouragers of a positive mood.
The intervention consists of changing each player’s/coach’s emotional response, and also to learn
how to react on each teammate’s failure in a positive way. This will be done at weekly team
meetings for eight weeks, and individual rehearsals twice a week.
Resultat
The intention to do the intervention in an elite club could not be realized. Instead a football club
in the fourth division was recruited. However, on this level the players are amateurs and showing
up for training was voluntary. Therefore, the attendance at trainings was not regular and the
participation in the intervention not 100 percent. Furthermore, only a few players did the
homework.
The players’ behavior: Most players did not have any negative reactions, nor did they cheer their
teammates up after critical errors.
Teammates’ behavior: Substitute players actually cheered for one player after a mistake, and
teammates on the pitch encouraged him.
Opponents’ behaviour: One player said some bad words to the side referee → red card.
Coaches’ behavior: More talks with the coach and less favouring of some players
Referees’ behavior: The actions seemed to be more positive – talk but don’t argue.
Diskussion
A slight improvement could be noticed - fewer negative emotions and actions during games and
trainings
In negative game situations, the players would rather be quiet than actively say something
positive to encourage teammates
Due to the low compliance to the intervention methods, no conclusions can be drawn.
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Introduktion
I svensk idrottsdidaktisk forskning har under det senaste decenniet innehåll och kunskapsfrågan
varit i fokus, men studier kring mål med ämnet och kunskapsinnehåll har inte visat upp någon
entydig bild. Vad som anses som värdefull kunskap har problematiserats i liten utsträckning och
denna studie avser att närmare undersöka hur man kan se på begreppet kunskap inom skolämnet
idrott och hälsa.
Syfte och teoretisk ram
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för synen på kunskap inom idrott och hälsa genom
att undersöka lärarstudenters uppfattningar av centrala kunskapsområden och värden inom
ämnet. Vidare analyseras kunskapssynen inom ämnet idrott och hälsa ur ett
utbildningssociologiskt perspektiv där synen på kunskap diskuteras i relation till olika
kunskapsbegrepp.
Metod
Med en fenomenografisk forskningsmetod undersöktes vilka uppfattningar lärarstudenter i idrott
och hälsa har av centrala kunskapsområden och värden inom ämnet. Data samlades in genom
intervjuer med fem studenter som befann sig tidigt i lärarutbildningen och som valdes ut efter en
enkätundersökning. Intervjuerna analyserades med målet att urskilja variationen av uppfattningar
av dels ämnets centrala kunskapsområden, dels ämnets värden. De identifierade uppfattningarna
har legat till grund för en utbildningssociologisk analys av den kunskapssyn som framträder.
Resultat
De identifierade uppfattningarna av ämnets centrala kunskapsområden var hälsa,
rörelsekompetens, idrottskunskap, friluftsliv samt personlig och social kompetens. För ämnets
värden kunde uppfattningarna hälsa, glädje, kroppsuppfattning, samarbete/gemenskap, jämlikhet
och stödjande funktion urskiljas.
Diskussion
Den analys som gjorts av kontextuella och sociala faktorer som påverkat de funna kategorierna
av centrala kunskapsområden och värden inom skolämnet idrott och hälsa pekar på en
kunskapssyn som är framför allt av essentialistisk och progressivistisk art. Kunskap i teoretiskvetenskaplig form samt förståelsekunskap återfanns endast inom området hälsa samtidigt som
praktisk-produktiv kunskap och färdighetskunskaper förefaller dominera inom ämnet. Att se
ämnet idrott och hälsa i ett utbildningssociologiskt perspektiv där ämnets utformning inte
betraktas som på förhand givet utan beroende av kontextuella och sociala faktorer och samtidigt
använda vidgade kunskapsbegrepp kan ge viktiga bidrag till diskussionen om kunskap inom
skolans kroppsövningsämne.
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Föreställningar och bakomliggande antaganden om idrott som lösning på brottslighet och
avvikande-/normbrytande beteende
David Ekholm, doktorand i socialt arbete. Inst för samhälls- och välfärdsstudier,
Linköpings universitet. david.ekholm@liu.se . 011-363526.
Introduktion
Postern presenterar ett påbörjat avhandlingsprojekt vars syfte är att undersöka föreställningar och
bakomliggande antaganden om idrott som lösning på sociala problem. I olika diskurser i
samhället konstrueras föreställningar om vad som exempelvis är bra och normalt beteende. Med
utgångspunkt i dessa föreställningar konstrueras också avvikelser och avvikande beteende. Dessa
kan klassificeras som ”sociala problem”, till dessa hör exempelvis brottslighet och avvikande/normbrytande beteende. För vad som betraktas som sociala problem kan samhället föreskriva ett
antal lösningar. Idrott framstår som en av de lösningar samhället föreskriver. Projektet tar sin
utgångspunkt i beskrivningar av idrotten som god och i beskrivningar av idrottens potential att
hjälpa ungdomar med olika typer av sociala problem. Dessa beskrivningar genereras ur flera
olika diskurser och anammas av flera olika aktörer. Betydelsefullt är att det förefaller finnas en
stor samstämmighet om idrottens potential att göra gott, och att till och med fungera som lösning
på sociala problem: en idrottspolitisk diskurs tycks dela dessa föreställningar med idrottens egen
självbeskrivning. Samhällsvetenskaplig forskning pekar på att idrott inte bör betraktas som god i
sig själv och att beskrivningar av idrott som lösning på brottslighet och avvikande-/normbrytande
beteende ofta är ensidig och onyanserad. Projekt och program med idrott som lösning på nämnda
sociala problem är vanliga internationellt och är beforskade framförallt i amerikansk och brittisk
kontext. Emellertid är detta inte lika framträdande i svensk forskning.
Syfte & teoretisk ram
Forskningsproblemet beskrivs utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv. Den planerade
avhandlingens centrala forskningsproblem kan uttryckas på följande sätt: vilka föreställningar
ligger till grund för antagandet om idrott som en lösning på brottslighet och avvikande/normbrytande beteende samt vilka bakomliggande antaganden om människan och samhället
vilar dessa föreställningar på? Det introducerade forskningsproblemet uttrycker några för den
planerade avhandlingen centrala intressen. Dessa intressen, som ska nyanseras som
forskningsfrågor, rör identifiering, aktörskap, semantik och rationalitet.
- Identifiering av verksamheter där idrott beskrivs som ett medel för att förebygga nämnda
sociala problem.
- Organisering av verksamheter avseende aktörer inom, och förhållande mellan, olika
samhälleliga sektorer (stat, marknad, frivillig sektor, familj).
- Föreställningarnas och antagandenas semantik och dess innehåll (vilka värden och betydelser
som kan gestaltas och förmedlas i verksamheterna samt vilka beskrivningar som är
dominerande kring hur verksamheterna tar socialt ansvar).
- På vilket sätt (i enlighet med vilken rationalitet) idrott antas fungera som lösning på nämnda
sociala problem och hur detta förhållande förklaras.
Metod
De metoder som kan vara aktuella för att studera forskningsproblemet och dess intressen kan
sammanfattas som dokument-, intervju- och observationsstudier.
Resultat
Projektet kommer att bidra till ökad förståelse om hur föreställningar och antaganden konstrueras
som kunskap, betraktas som gällande sanningar och vidare läggs till grund för hur de
verksamheter som omgärdas av denna kunskap organiseras.
Diskussion
De resultat studien kan bidra med kan exempelvis diskuteras med utgångspunkt i förhållanden
mellan olika samhälleliga sektorer, välfärdsstatens utveckling och utbredning samt med
utgångspunkt i idrott som empowerment och som arena för tillägnande av sociala kapital.

”Det sög att jag inte kunde vara med!”
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Abstract:

Introduktion
Som lärare i Idrott och hälsa kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad om den aktuella
utvecklingen kring rörelsehinder. Dessutom kan det gå flera år utan att man som lärare har elever
med rörelsehinder på skolan. Faktum är dock att undervisningen ska anpassas till varje elevs
förutsättningar och behov, men hur tillgodoses detta? Skolverket (2006) har publicerat en
utvärdering som bedömer tillgängligheten i fyra skilda svenska kommuner och hur dessa möter
olika elever för att skapa tillgänglighet. I resultatet uttrycker flera elever kritik mot
idrottslektionerna och idrottsläraren, bl.a. eftersom funktionshinder inte tas på allvar och
undervisningen inte heller anpassas efter deras behov. Andra menar att idrottsläraren har bristande
kunskaper om elevernas funktionsnedsättningar, vilket gör att de många gånger måste avstå från
ordinarie aktivitet.
Syfte & teoretisk ram
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever med rörelsehinder har upplevt
undervisningen i ämnet Idrott och hälsa i grundskolan. Frågeställningarna som behandlas rör
omständigheter - i och kring undervisningen - som genererar positiva respektive negativa
upplevelser, samt faktorer som kan påverka upplevelsen av en inkluderande undervisning. Vi
utgår från det vetande som hermeneutiken kan tillföra, nämligen den kunskap som är möjlig att
uppnå genom tolkning, förståelse och sammanhängande principer (Ödman, 2007).
Metod
Metoden har varit av kvalitativ karaktär, där sex personliga intervjuer har genomförts i
semistrukturerad form. Informanterna som ingått i undersökningen har varit i åldrarna 17-23 år,
samtliga med någon form av rörelsehinder. Citat av de upplevelser som framkommit kategoriseras
och varvas med sammanfattande tolkningsanalys i resultatet.
Resultat
Informanternas upplevelser kretsade till större delen kring: Grundskolans miljö, och en
tillgänglighet som många gånger varit otillräcklig och ex. inneburit att ombyte varit omöjligt;
Delaktighet och gemenskap, som hos majoriteten uteblivit p.g.a. undervisning utanför gruppen;
Idrottsläraren, och dennes oförmåga att bemöta eleven, förstå denne och anpassa undervisningen;
Samt assistentens medverkan i ämnet Idrott och hälsa, som dels uppfattats vara av negativ
betydelse, då ett överlåtande av ansvaret för eleven kan ske, och dels förmodas ha en positiv
inverkan då läraren troligtvis inte skulle klarat av en situation utan dennes insats.
Diskussion
I inkluderande undervisning finns det inte utrymme för segregation, vilket blir fallet då elever
avskiljs från varandra, ex. genom bristande åtkomst av gemensamma utrymmen. En sådan
omgivning kan kopplas till en skev syn på begreppet integrering. Ett rådande särskiljande av
elever kan missgynna en förståelse för människors olikheter. En vana vid segregering och
uppfattning om att vissa personer inte tillhör gemenskapen kan då komma att träda i kraft, hos
både grupp och utsatt individ. För positiva upplevelser av anpassad undervisning har tre
bakomliggande orsaker uppdagats som tycks ingå i en process. Det handlar först om lärarens
bemötande, i form av attityd och inställning, vidare om lärarens förståelse för funktionsnedsättning och dess förutsättningar, som till slut leder fram till lärarens utförande av anpassning.
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Abstract:

Introduktion
Sport is a very popular recreational activity for young people in Sweden and more than 80 per
cent have at some time been a member of a sports club. Without the many coaches and leaders (>
600,000), it would be impossible to run the Swedish sports movement. Despite many people
being involved in leadership roles, the sports movement in Sweden continually wrestles with the
issues of a shortage of leaders and how to encourage more people to become involved (Eriksson
2006). To support sporting activities for children and young people, the Swedish Parliament
decided in 2007 to invest SEK 2 billion over a four-year period. This initiative was given the
name Idrottslyftet and one of its goals was to recruit and retain young leaders.
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Syfte & teoretisk ram
The aim of the study is to examine the investment made in young leaders, and the following
questions are thus posed: How have the various projects been structured and what were the
desired objectives? Which young leaders is the project aimed at and who is the ‘right’ kind of
leader? The study has a cultural-sociological perspective based on Bourdieu’s theories and
concepts in order to understand which types of leaders initiatives are feasible in the social
context, which here constitutes the Swedish sports movement (Bourdieu 1977, 1990).
Metod
The data in this study consists of different types of written material about the Young Leaders
initiative and focus group interviews with participants in leadership programmes. The text
material consists of the Swedish Sports Confederation and Swedish Sports Education’s annual
reports from the first three years of Idrottslyftet, of which the Young Leaders initiative is a part;
twenty-one development plans for projects planned for 2010; and project descriptions. Ten focus
group interviews were conducted with thirty-seven participants, of which twenty were women
and seventeen were men. When selecting respondents, we have sought a geographical spread, a
variety of sports, and both male and female participants.
Resultat
The analysis shows that investments have consisted mainly of training programmes to recruit
new leaders, in which the belief in the sports movement as an educational environment has
functioned as the underlying value structure of the content of the training programmes. The
master–pupil relationship appears to be a given model. Young leaders and older adults are
described as opposites. Males are interested in sport-specific knowledge, while females want to
learn about diet and health. In conclusion, the findings indicate that within the Swedish sports
movement, there is a belief that a re-examination of the traditionally prominent values is required
if young people are to be recruited as leaders.
Diskussion
The findings show that if young leaders are to be recruited, it is required that their habitus
matches the social context into which they are entering. They are expected to know, or have
already incorporated, the values and norms of sport as well as to be familiar with the ‘rules’ of
the sports movement and have sufficient sporting competence. The young leaders’ habitus in the
form of sporting experiences appears to function as a form of embodied capital which results in
them is being chosen and being also ready to take on a leadership role. At the same time, the
findings demonstrate that the importance of social capital in the form of contacts which can
function as a helping hand is also vital in order to be selected
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Abstract:

Introduktion
Nowadays most Swedish children are members of a sports club at some time during their
childhood or teenage years. Participation is greatest at the age of twelve. By the end of the
teenage years many have ceased to be club members.
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Syfte & teoretisk ram
The overall aim of the study is to investigate differences between participants and nonparticipants in relation to physical activity, previous sporting experience together with parents
and academic success.
Metod
The survey is part of a Swedish multi-disciplinary project called School–Sport–Health. It is
longitudinal and data had been gathered in 2001, 2004, 2007 and 2010. In the latest survey 600
girls and boys at the age of 10, 13, 16 and 18 participated. It is based on self-reported
questionnaires relating to social background, physical education and leisure time activities.
Resultat
The results have been analysed by SPSS, a computer program designed for statistical analysis.
The results from 2001 to 2007 indicate that about 60 percent of the survey groups are members
of sports clubs at 16, which is 20 percent less than at the age of 13. Boys are more often members
than girls, and report a higher training intensity. The most popular club sports in both 13 and 16
years of age are equestrian sports for girls and football for boys. Members of sports clubs report
higher grades at the age of 16 and have more often chosen academic programmes at upper
secondary school. The results from 2010 have not yet been analysed but will be included in the
presentation.
Diskussion

The results will be discussed from a critical pedagogic perspective in the context of
existing research, with a focus on social and cultural resources (habitus and capital) and
participation in organised sport for youth.
Bourdieu, P. (1991) Sport and social class in Mukerji and Schudson (eds) Rethinking Popular
Culture: Contemporary Perspectives in Cultural studies, pp. 357-373. Berkeley, CA: University
of California Press.
Coakley, Jay (2003) Sports and Children. Are Organized Programs Worth the Effort? in Sport in
society Issues & Controversies. Eight Edition. New York. Mc Graw Hill.
De Knop, P. Engström, L-M., & Skirstad, B. (1996) Worldwide Trends in Youth Sport. Human
Kinetics.
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En lärobok för amerikanska idrottslärarstudenter – kanske
något för lärarutbildare och studenter i Sverige?
En perfekt bok för den amerikanska idrottslärarstudenten. Boken Introduction to Teaching
Physical Eduction: Principles and Strategies erbjuder även en online resurs (inloggningskod
erhålls när man köpt boken). Boken handlar om att lära sig bli idrottslärare ”från ax till limpa”
och innehållet kan läsas från första till sista sidan men kan även läsas utifrån vissa delar. En
bok vars innehåller omfattar allt från hur man får tyst på elever, stoppar aktiviteten (blåser i
pipan), motiverar dem, planerar lektioner, bedömer kunskaper och om man inte skulle få
idrottslärarjobbet man drömt om. En bok som lyckats kombinera teori och praktik, goda råd,
reflektionsavsnitt och frågor som man kan diskutera i exempelvis seminarier under
utbildningens gång. En lärobok för blivande idrottslärare på alla stadier i det amerikanska
skolsystemet med utgångspunkt i National Standards for Physical Education (NASPE, 2004).
Boken syftar till att ge de grundläggande principerna till att undervisa i idrott (Physical
Education) vilket benämns som kvalificerad undervisning utifrån det amerikanska
skolsystemet (K-12 nivån). Boken riktar sig till nybörjare inom det akademiska fältet och är
en startbok för idrottslärarstudenter. Varje kapitel startar med mål som ska uppnås utifrån det
presenterade materialet samt nyckelbegrepp som kommer att behandlas. I varje kapitel
återfinns även diskussionsfrågor och reflektioner kring innehåll och begrepp. En kort
summering avslutar dessutom varje kapitel.
Boken omfattar fyra väl avgränsade avsnitt:
Del 1: Behind the Scenes of Physical Education
Del II: Teaching Physical Education
Del III: Lesson Planning and Outcomes
Del IV: Beyond the Classroom
Den första delen består av tre kapitel och i det första behandlas de två grundläggande
gymnastiksystemen (den svenska Linggymnastiken och det tyska Turnen) vilka har influerat
det amerikanska skolsystemet och utbildningen av idrottslärare. Här blir man lite stolt som
svensk när man inser att Linggymnastiken är en av de största exportvarorna från Sverige.
Kapitlet omfattar den amerikanska idrottsutvecklingen inom kroppsövningsfältet och trender
från mitten av 1700-talet fram till dags datum. Det kommande kapitlet (kapitel 2) omfattar
målet och syftet med Physical Education och det nuvarande amerikanska National Standards
for Physical Education med viktiga lärande mål i skolämnet. Här skrivs en tydlig definition av
Physical Education respektive Physical Activity fram. Kapitlet avslutas med ett antal
filosofiska tankar (idealism, realism, pragmatism, naturalism, existentialism, humanism och
konstruktivism) om utbildning i relation till idrottsämnet. Det avslutande kapitlet (kapitel 3)
sätter fokus på de många olika uppgifter som en idrottslärare har allt från planering och
undervisning till andra uppgifter som exempelvis möten och föräldrarkontakter.

Del två fokuserar idrottslärarjobbet med fokus på att undervisa i ämnet och att möta,
entusiasmera och motivera elever samt bedöma deras kunskaper. Kapitel 4 presenterar stegvis
hur man bygger upp idrottsundervisningen och hur man skapar en grund för kvaliteten i
undervisningslokalen (klassrum, idrottshallen eller utomhus) och olika instruktionssätt
(undervisningsformer). En grundläggande kärna inklusive begrepp för undervisning av idrott
(mycket fokus på idrottsaktiviteter och övningar) behandlas därefter. Kapitel 5 omfattar olika
motivationsteorier och strategier för att få sina elever att delta i undervisningen och
motiverade till att lära sig idrotter och i förlängning få förståelse för ett livslångt fysisk aktivt
liv. Det avslutande kapitlet (kapitel 6) handlar om management med fokus på att förebygga
säkerhet, utveckla strategier för att kunna hantera dåligt uppförande från eleverna och
utveckla positiva metoder i sin lärargärning.
Tredje delen omfattar hur man ska planera olika idrottslektioner och lärande mål i ämnets
olika moment. Kapitel 7 fokuserar på innehåll och progression i grundskolans tidigare åldrar
(Elementary School) och för de äldre eleverna (Secondary School och även High School). Här
beskrivs detaljrikt vad elever ska lära sig och här återfinns också begreppsförklaringar.
Kapitel 8 omfattar hur man ska gå till väga vid utformande av lektionsplanering och
komponerade av lektioner inklusive utförande mål och lärande mål. Författaren framhåller att
utförande mål är hörnstenarna i varje lektion och motiverar detta väl. Det avslutande kapitlet i
denna del (kapitel 9) omfattar betyg och bedömning. Begrepp och terminologi gås igenom
och vidare förklaras formativ respektive summativ bedömning inklusive validitet, reliabilitet
och objektivitet i relation till betyg och bedömning. Flera exempel framskrivs om hur
bedömning och underlag inklusive skrivna test kan se ut.
Den avslutande fjärde delen – utanför klassrummet omfattar två kapitel där det första (kapitel
10) beskriver teknologins användande inom undervisning och som kommunikationsverktyg.
Det avslutande kapitlet (kapitel 11) informerar om andra karriärer inom idrottsfältet om man
efter utbildning inte erhåller jobb som idrottslärare.
Som avslutning vill jag framhålla att boken tar avstamp i teori och applicerar på
undervisningen i idrott från olika perspektiv. Den är lättläst! En normativ handbok som
stödjer tänkandet kring lärarollen och undervisningen - kanske något som vi i Sverige inte
längre fäster så stor uppmärksamhet kring i utbildningen av den svenska läraren i idrott och
hälsa. De metodiska frågorna har idag kanske kommit i skymundan i lärarutbildningen.
Lärande och betygsättning i ”skills” står i de svenska kursplanerna för ämnet idrott och hälsa
inte längre i fokus. Vissa delar av boken kan mycket väl lämpa sig i den första ämneskursen i
idrott och hälsa eller inför den första vfu-kursen i den nya ämneslärarutbildningen. Så varför
inte - du som lärarutbildare i Sverige köp den!

Jane Meckbach

European Masters in Sport and Exercise Psychology attracts
students from around the world
The European Masters in Sport and Exercise Psychology (EMSEP) is an Erasmus Mundus
programme funded by the European Commission and offered jointly by four leading
European universities: the University of Jyväskylä (Finland) as coordinator, Lund University
(Sweden), University of Leipzig (Germany) and University of Thessaly (Greece).
The European Masters in Sport and Exercise Psychology was selected in July 2009 into the
Erasmus Mundus Programme funded by the European Commission. Erasmus Mundus
initiative is a worldwide cooperation and mobility programme, which aims at enhancing
quality in higher education and promoting intercultural understanding. - Erasmus Mundus is a
very competitive and sought after programme, and being part of it brings a kind of quality
stamp for the programme, says Professor Erwin Apitzsch from Lund University.
The EMSEP programme started in autumn 2010 with 19 students from 16 different countries.
On its second application round 2011 the total amount of received applications was 86 from
all over the world. The new student group is again very international as 22 students
representing 18 different nationalities were selected to the programme.
- Also the teachers come from all over the world. In addition to European professors and
lecturers, the students will benefit from teaching provided by renowned experts coming from
universities outside Europe, praises Professor Apitzsch.
The students spend the first, third and
fourth semesters at the appointed
home university (Jyväskylä, Lund or
Thessaly). For the second semester, all
of the students go to study at the
University of Leipzig, where they will
meet each other, the network teachers
and the high-class visiting experts of
the field.
- New inquiries about study possibility
in the EMSEP programme arrive daily
and we expect to receive many more
applications for the next application
round. This shows that there is a great interest from around the world for studying sport and
exercise psychology in Europe, rejoices Apitzsch.
The tight scheduled, 120 ECTS credit programme lasts for two years and is conducted fully in
English. The programme includes studies in at least two of the network’s universities.
Graduates will receive Master’s degrees from two universities, from their home university as
well as from their exchange university.
Further information:
Professor Erwin Apitzsch
erwin.apitzsch@psychology.lu.se
www.jyu.fi/sport/emsep

Bästa studentuppsats 2011
Cecilia Engström, Lunds universitet. Dual career for student-athletes: A longitudinal
study of adaption during the first six months at the sport gymnasium in Sweden
Uppsatsen ska ses som ett viktigt bidrag inom den idrottsvetenskapliga forskningen och berör
ett centralt och intressant område. Mot bakgrund av vissa förändringar vad gäller
idrottsgymnasium så blir det ytterst relevant att belysa hur unga idrottare upplever övergången
mellan högstadie - och idrottsgymnasium med avseende på dubbla karriärer. Uppsatsen är
välstrukturerad och den vittnar också om metodologisk kreativitet då vissa nya instrument
utvecklats och används.

SVEBIS uppsatstävling
Nästa år är det 10-årsjubileum för SVEBIs uppsatstävling. Då SVEBI bildades 1975 hade vi
en årskonferens och ett medlemsblad. År 1987 tillkom årsboken och 2003 uppsatstävlingen.
Syftet var att stimulera studenterna att skriva idrottsrelaterade uppsatser. Vinnarens pris är
kostnadsfritt deltagande i årskonferensen och att där få presentera sina resultat.
Sedan starten har 47 uppsatser skickats in för bedömning, i snitt drygt fem per år. Trenden är
att färre uppsatser med högre kvalitet deltar i tävlingen. Studenter från totalt 11 lärosäten har
deltagit, med Lunds universitet (16) och Göreborgs universitet (11) i topp. Det vanligaste är
att uppsatsen har författats av en student, vilket har varit fallet 30 gånger. Två författare har
förekommit vid 16 tillfällen och en uppsats har haft tre författare. Könsfördelningen har varit
ganska jämn, 30 kvinnor och 34 män har deltagit under åren. De mönster som kan iakttagas
bekräftas av vinnarna. I samtliga fall, utom ett, har en ensamförfattare vunnit, fördelat på fyra
kvinnor och fem män. Lund och Göteborg har haft två vinnare vardera.
Här presenteras vinnarna och uppsatstitlarna.
År Namn
2003 Mattias Hjälm
Linköpings universitet
2004 Carl-Johan Olsson
Umeå universitet
2005 Peter Jansson
Göteborgs universitet
2006 Ninitha Maivorsdotter
Lärarhögskolan i Stockholm
2007 Peter Olsson
Göteborgs universitet
2008 Christian Engell &
Carsten Hvid Larsen
Lunds universitet
2009 Jessica Smulter
Göteborgs universitet
2010 Lucia Christensen
Högskolan i Halmstad
2011 Cecilia Engström
Lunds universitet

Erwin Apitzsch

Titel
Marknaden för professionell golf - en
institutionell analys av Europatouren för herrar
Imagery training improves performance on a
finger tapping task
Motion eller ej – En studie om motion och de
bakomvarande motiven bland kommunalt
Den levda kroppen och det objektiva tänkandet –
konsekvenser för idrottsforskningen
Farväl till idrotten? En studie av
avbrottsproblematiken inom barn- och
ungdomsidrotten
A system theory perspective on goal setting – An
explorative case study with professional football
players
Så länge det ger mer än det tar – En studie om
drop-out och motivation i friidrott
Young athletes’ imagery experiences in relation
to their goal orientation profiles
Dual career for student-athletes: A longitudinal
study of adaptation during the first six months at
the sport gymnasium in Sweden

SVEBIS verksamhetsberättelse 2010 – 2011
SVEBI:s trettiosjätte verksamhetsår omfattar tiden 1 oktober 2010 till 30 september 2011.
Efter föregående års (2009) framgångsrika konferens i Kalmar var målsättningen att
konferensen 2010 skulle hålla samma höga klass. Vår konferens gick av stapeln vid
Göteborgs universitet den 24-25 november. Konferensen samlade ungefär 120 deltagare.
Dessa kunde lyssna till drygt 20 föredrag med bl a flera mycket välkända forskare/ledare.
Plenarföreläsningar hölls av dr Nils Asle Bergsgard, International Research Institute of
Stavanger, professor Susanna Hedenborg, Malmö Högskola och Roger Gustafsson (IFK
Göteborg). Merparten av de övriga föreläsningarna var inom ramen för fyra olika teman:
Sport Management, Physical Education, Sport Coaching och Health Promotion. Dessutom
innehöll konferensen två sessioner kring ”Idrottslyftet”, regeringens jättesatsning på barn- och
ungdomsidrott. En nyhet var en avdelning för ”fria föredrag” som blev uppskattad. För
sjunde gången i SVEBI:s konferenshistoria fanns möjlighet att presentera forskningsresultat i
form av posters, där inte minst många forskarstuderande i den nationella forskarskolan i
idrottsvetenskap (NFI) passade på att presentera sina avhandlingsprojekt. Det kan tilläggas att
NFI bidrog med ekonomiskt stöd till vår konferens. För femte gången utlystes
posterutställningen också som tävling och vanns av Lena Svennberg, Högskolan i Gävle.
Dessutom presenterades segraren i tävlingen 2010 års bästa D-uppsats (uppsats om 15-30 hp
på avancerad nivå). Vinnare blev Lucia Christensen från Högskolan i Halmstad med
uppsatsen ”Young athletes´ imagery experiences in relation to their goal orientation profiles”.
Konferensdeltagarna hade också möjlighet att vara med på en festmiddag på onsdagskvällen.

Medlemsantalet har varierat något under de senaste åren. Antalet individuella medlemmar var
192 (2005-06), 152 (2006-07), 131 (2007-08), 156 (2008-09) och 175 (2009-10). Under det
aktuella verksamhetsåret var 164 personer medlemmar. Antalet organisationer minskade från
förra årets 20 till 15 stycken. ”Prova på medlemskap”, som innebär kostnadsfritt
studentmedlemskap (dock utan årsbok och rösträtt vid årsmötet), ligger still på ungefär 150
medlemmar.
SVEBI:s årsbok 2010 (redaktör Göran Patriksson) utkom med sin tjugofjärde utgåva. Boken
innehöll 6 artiklar om sammanlagt 160 sidor. För andra gången tillämpades ett så kallat peer
review-förfarande, vilket innebär att varje artikel bedöms av två av varandra oberoende
granskare (okända för författaren/författarna). Dessutom skall alla inkomna manus vara
originalbidrag och får inte samtidigt sändas till någon annan vetenskaplig tidskrift. Styrelsen
beslutade under året att årsbokens engelska namn skall vara Swedish Journal of Sport
Research. En strävan skall vara att öka andelen artiklar på engelska.
IDROTTSFORSKAREN (E-tidskrift), den andra av SVEBI:s publikationer, utkom med fyra
nummer. Tidskriften har redigerats av Anders Östnäs med teknisk assistans av Kent Löfgren.
Innehållet i Idrottsforskaren har som tidigare utgjorts av forskningsinriktade artiklar,
sammanfattningar av uppsatser, bokrecensioner, redovisningar av internationella kongresser
och information kring forskning, utbildning och aktuella konferenser/kongresser.

Marknadsföringen av SVEBI och dess aktiviteter har skett med hjälp av broschyrer, korta
informationsartiklar i diverse tidskrifter och föreningens hemsida på Internet. SVEBI:s
hemsida (http://www.svebi.se), för vilken nu Ann-Christin Sollerhed är ansvarig, har fått en
ny modernare design och fler funktioner. Bland annat kan SVEBI:s nya tröjor beställas där.
Föreningen och styrelsen har också hållit kontakt med ett antal olika idrottsvetenskapliga
organisationer inom och utom landet.
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen, tillsammans med den lokala
organisationskommittén vid Karlstads universitet, lagt ned ett mycket omfattande arbete på att
planera nästa konferens som skall äga rum under två dagar, 16-17 november 2011.
Programmet kommer att ha ungefär samma omfattning som föregående års konferens och ett
stort antal föreläsare har engagerats. Dessutom kommer en forskarträff att anordnas dagen
före, den 15 november 2011. Temat är EU-finansiering av forskning och utbildning inom
idrottsområdet. Inbjudna inledare är Erwin Apitzsch, Lunds universitet och Michael Sjöström,
Karolinska institutet.
Efter flera år med ekonomiska underskott har SVEBI:s ekonomi förbättrats.. Vid 2008-09 års
bokslut kunde vi – glädjande nog – notera ett överskott, som uppgick till drygt 6.400 kronor.
Den positiva trenden fortsatte även under föregående verksamhetsår (2009-10), då överskottet
uppgick till drygt 23.000 kronor. Även under det aktuella verksamhetsåret kan vi konstatera
att SVEBI har ett överskott på drygt 12.000.
Göteborg den 8 november 2011
Göran Patriksson
Ordförande
Erwin Apitzsch
Jane Meckbach

Staffan Karp
Ann-Christin Sollerhed

Susanne Linnér
Anders Östnäs

STYRELSEN
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden, varav sex varit
telefonmöten.
Mandatperiod
Göran Patriksson, Mölndal, ordförande
2010–2011
Erwin Apitzsch, Lund, sekreterare
2009–2011
Anders Östnäs, Lund, kassör
2010–2012
Jane Meckbach, Stockholm
2009–2011
Staffan Karp, Umeå
2010–2012
Ann-Christin Sollerhed, Kristianstad
2009–2011
Susanne Linnér, Växjö
2010–2012
REPRESENTATION
Erwin Apitzsch har deltagit i 13th European Congress of Sport Psychology ”Sport and
Exercise Psychology: Human Performance, Well-Being and Health” i Funchal, Madeira den
12-17 juli 2011.

KALLELSE TILL SVEBI:S ÅRSMÖTE 2011
SVEBI:s medlemmar kallas härmed till föreningens årsmöte onsdagen den 16 november
2011, klockan 16.45 i lokal 1B 309 Sjöströmsalen Karlstads universitet
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mötet öppnas
Fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden
Val av ordförande 2011 – 2012
Val av tre ledamöter 2011 – 2013
Val av revisor jämte suppleant för 2011 – 2012
Val av ordförande samt två ledamöter i valberedningen
2011 – 2012
Under mötet väckta frågor
Mötet avslutas

Varmt välkomna!
För SVEBIS·s styrelse
Göran Patriksson
Ordförande

Sport i konsten
Just nu pågår en utställning på Regionmuseet i Kristianstad om sport gestaltad i konsten med
konstverk från 1900-talets början till idag. Utställningen görs i samarbete mellan Kristianstad
Konsthall, Mjellby Konstmuseum och Skövde Kulturhus. Ambitionen är att åskådliggöra den
symbios som kan tänkas råda mellan idrotts- och konstvärlden. Sport och konst är två
kulturella fenomen som ofta ses som väsensskilda, men inom båda domänerna pågår ständigt
en diskussion om prestation, psykologi, estetik och genus.
Utställningen omfattar målade verk, textil konst och tredimensionella skulpturer. Konstnärer
som finns representerade är Olle Agnell, Johanna Billing, Birgit Broms, Ingrid Eriksson, Liss
Eriksson, Arvid Fougstedt, Isaac Grünewald, Annika von Hausswolff, Eugene Jansson, Bengt
Johansson, Rikard Johansson, Sven Jonson, Charlotta Klingström, Annika Larsson, Tina
Lindberg, Fredrik Lindqvist, Maria Miesenberger, Carl Milles, Gösta Adrian Nilsson (GAN),
Gerhard Nordström, Åsa Norman, Julia Peirone, Anna Olsson, Ragnar Sandberg, Esaias
Thorén och Pernilla Zetterman.
Utställningen tar upp fem teman som kan ses här nedan. Under varje tema tar jag med små
citat från Regionmuseets hemsida www.regionmuseet.se . Gå gärna in på hemsidan och läs
texterna i sin helhet och titta på fler av konstverken. Om ni har möjlighet att se utställningen
live så pågår den till den 8 januari 2012 i Kristianstad. Utställningen kommer kanske på andra
ställen framöver.
Vinna eller försvinna?
”– När visselpipan blåser vet du vad som gäller!
Att leka är kul. Redan som barn får vi lära oss att använda leken som ingång till
allt som finns att upptäcka. Både inom konstens och idrottens värld leks det – det är
så vi lär oss att förstå vår omvärld. Vi leker självständigt och i grupp, och lär oss
socialt samspel och samhällsnormer. Men någonstans på vägen, när en mental eller
fysisk utveckling har mognat, får lekarna en hårdare skärpa, reglerna blir mer
komplicerade, tävlingsinstinkten växer och plötsligt är leken på blodigt allvar. Det
gäller att vinna eller försvinna! Men när blev det allvar?”
I verket Bollspel (1997) får konstnären Fredrik Lindquist fram en lekfull skildring av glädjen i
att spela boll, som dessutom förstärks av att verket är gjort som ett färgglatt lapptäcke.

Fredrik Linqvist,Bollspel, 1997

Killarna mot tjejerna.
”– Kom igen nu, kärringar!
Alla vet ju att gubben som skriker det där över planen när killarna tränar, förmodligen
själv har sämre kondis än vilken kärring som helst. Men det är ju inte det som det
handlar om. Det handlar om att tjejer förväntas prestera sämre. Det är ingen hemlighet
att sportvärlden har en mansdominerad tradition. Kvinnliga och manliga sportresultat
värderas olika, ges olika mycket mediautrymme och olika ekonomiska förutsättningar.”
”Då och då lanseras idéer om hur damidrotten ska bli hetare. För några år sen
designades en slags kjol med bjällror åt Malmös fotbollsdamer, som dock ratades av
spelarna. Och nyligen föreslog det manliga ledargarnityret i internationella
boxningsförbundet att damerna ska boxas i kjol när sporten gör premiär i OS i London
2012. Men frågan är om tjejerna ska ha kläder som är trevliga att titta på eller som är
bekväma att idrotta i?”
Konstnären Tina Lindbergs verk Det damfotbollen behöver är tajtare mer feminina kläder för
att locka fler sponsorer (2001) ger ironiska kommenterar på sådana
resonemang.

Tina Lindberg, Det damfotbollen behöver är tajtare mer feminina kläder för att locka fler
sponsorer, 2001
Idrott och hälsa.
”Idrott och hälsa hänger liksom ihop och är ett välkänt begrepp. Idrott förknippas
med fysisk aktivitet som håller kroppen igång och leder till ett sunt och friskt liv.
Idealiserade kroppar är, och har alltid varit, ett älskat bildmotiv. Se till exempel
Eugene Janssons hyllningar till den vältränade mannen i målningen Atleter.
Kropparna är slanka, starka och eleganta, utan överdriven muskulatur för en
balanserad och fulländad smidighet. Männen blir till fysiska objekt, utan personlighet
– deras kroppar står som symboler för det vitala. Vad ligger till grund för våra föreställningar
om kropp, idrott och hälsa, och hur har det uttryckt sig i konsten?”

Eugene Jansson, Atleter, 1912.

”En otränad kropp kan ju rent av provocera oss om den exponeras på fel sätt. Just en sådan
provokation upplever vissa betraktare i Richard Johanssons skulptur Mütti. Den porträtterade
kvinnan har med sin speciella outfit iklätts rollen av en hjälte, redo att gå upp i ringen,
samtidigt som hon har ett alldagligt utseende och en helt vanlig kropp. Vissa betraktar Mütti
som en sann hjälte, medan andra retar sig på att hennes figur inte lever upp till idealet.”

Richard Johansson, Mütti, 2005

Är sport vackert?
”Fotboll, ishockey, boxning – Det är många sporter man förknippar med svett och
mjölsyra Men hur är det med skönhet? Är sport vackert? Och i så fall, kan all sport
bedömas utifrån skönhet? Det är ju faktiskt så att vissa idrotter bedöms utifrån estetik, till
exempel simhopp, gymnastik och konståkning, allt enligt bestämda regelverk.”
”Den tyskamerikanske litteraturprofessorn Hans Ulrich Gumbrecht har försökt lista sju sorters
sätt att se på idrott och estetik i boken In Praise of Athletic Beauty. Förutom just
känsla för spel och timing tar han också upp frågor om idrottens skönhetsvärderingar
kring kroppen, elegans, redskap och den fysiska prestationen, på engelska kallat
”suffering”. Stort sportfan som han är, Gumbrecht, vill han göra oss medvetna om att
skönheten i sporten kanske är en av de största anledningarna till att vi älskar idrott så
mycket.”

Esaias Thorén, Tennisspelaren,1930.
Vem hejar du på?
”Varför har idrott växt till en av världens största kulturfenomen? Förutom vårt behov av
att mäta och jämföra oss med varandra och tävla om vem som är bäst, så är kanske
svaret att idrotten har mycket att erbjuda – sällskap, underhållning, spänning,
drömmar. Genom att spela innebandy med kompisar varje tisdag, heja på ett visst
lag eller diskutera OS-medaljer på fikarasten skapar vi gemenskap. Vi kan snacka
med vem som helst om sport.”
”Idrott förenar människor, samtidigt som den skapar grupperingar, en ”vi och dem-känsla”.
Vilket lag hejar du på? Vilken nation tillhör du? Den största kraftmätningen mellan världens
länder, och en återkommande höjdpunkt för alla sportfanatiker, är de Olympiska
spelen. I utställningen visas ett historiskt OS-ögonblick i Anna Olssons textilverk Mot
förtryck, som faktiskt kommenterar en form av ”vi och dem-känsla”. I en väv har hon
avbildat Tommy Smith och John Carlos på prispallen i Mexiko 1968. Deras knutna
händer i luften med svarta handskar, var en tyst protest mot hur de svarta
behandlades i USA.”

Anna Olsson, OS Mexico 1968,2009. Textil väv.
Ann-Christin Sollerhed

SVEBIS årsbok 2012
Instruktioner till författare
Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI) inbjuder forskare
och doktorander att bidra med originalartiklar i SVEBIs årsbok. Bidrag kan skickas in under hela året,
men följande tidsgränser gäller:
23 mars – Sista dag för inlämning av manuskript.
11 maj – Besked om artikeln accepteras (med eller utan revision) eller avslås.
1 juni – Sista dag för inlämning av reviderat manuskript.
Alla manuskript skall vara originalbidrag och får ej samtidigt sändas till andra vetenskapliga
tidskrifter. Copyright till antagna artiklar tillfaller SVEBI.
Redaktionskommitté
Erwin Apitzsch (Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se)
Ann-Christin Sollerhed (Ann-Christin.Sollerhed@hkr.se)
Staffan Karp (staffan.karp@pedag.umu.se)
Handläggning
Manus skall skickas till Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se. Bekräftelse på mottagandet skickas.
Enskilda manuskript avidentifieras och bedöms av två av varandra oberoende granskare (peer review)
som avger ett omdöme, vilket redaktionskommittén baserar sitt beslut på.
Omfattning och typsnitt
Manuskriptet får inte överstiga 6000 ord (exklusive abstract och referenser) vilket blir ca 18 sidor i
tidskriften. Artiklar som överstiger 6000 ord bedöms inte.
Manuskriptet skall skrivas i Times New Roman 14 med 1,5 radavstånd.
Språk
Alla artiklar skall skrivas på svenska eller engelska. SVEBI strävar efter att på sikt bli helt
engelskspråkig. Vi vill därför uppmana alla att om möjligt skriva artiklar på engelska. Om
redaktionskommittén så begär skall manuskriptet språkgranskas innan det skickas vidare för
granskning. Alla artiklar, såväl på svenska
som engelska, skall åtföljas av ett abstract på engelska.
Rubriker
I årsboken används tre typer av rubriker utöver artikelrubrik:
Underrubrik I (1)
Underrubrik II (2)
Underrubrik III (3)
Markera vilken rubriknivå som gäller genom att skriva rubrikens nivånummer (1, 2 eller 3) inom
parentes i direkt anslutning till rubriken. Dessa siffror tas bort i den färdiga texten.
Citat
Kortare citat inne i texten ”markeras med citattecken”. Använd inte kursiv stil – såvida inte originalet
är skrivet med det. Obs, använd inte raka citattecken utan enbart typografiska (”).
Längre citat samt citat skrivna på andra språk än den huvudsakliga brödtexten, formateras i tidskriften
med indrag och mindre teckenstorlek. Du markerar enklast dessa citat genom att använda mindre
teckenstorlek. Om du dessutom vill göra indrag från marginalen eller använda tätare radavstånd så går
det bra. Citattecken används inte.
Emfas (Betoning)
Emfas skall göras med kursiv stil.

Avstavning
Avstava inte texten. Eventuella avstavningar tas alltid bort för att slippa bindestreck mitt i raderna i
tidskriften.
Tankstreck
Observera att tankstreck (långt bindestreck) alltid skall användas då man vill markera paus. När det
används mellan siffror etcetera görs inget mellanrum före eller efter strecket. Exempel: 2003–2007.
Litteraturhänvisningar i texten
Litteraturhänvisningar skall skrivas i texten. Hänvisningen skall ange författarens efternamn, årtal och
(vid citat) sidhänvisning, allt för att hjälpa läsaren att snabbt hitta i den aktuella referensen.
Kommatecken används mellan efternamnet och årtalet och mellan årtal och eventuell sidhänvisning.
Sidhänvisningar skrivs p. resp. s. alternativt pp. resp s. Exempel: Weinberg & Gould, 2007, p 203.
Semikolon sätts mellan olika referenser. Exempel: Weinberg & Gould, 2007; Chelladurai, 2007.
Boktitlar som anges i löpande text ska kursiveras och inledande versaler skall användas i engelska
titlar. Exempel: Foundations of Sport & Exercise Psychology.
Artikelrubrik
Artikelrubriken får inte vara alltför lång. En kort titel, eventuellt med underrubrik, är bäst.
Abstract
Ett abstract skall alltid skrivas på engelska och omfatta maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg och
avslutas med maximalt 5 keywords.
Referenser
Referenser skrivs i princip enligt APA (The Publication Manual of the American Psychological
Association). Exempel:
Böcker
Weinberg, R., & Gould, D. (2007). Foundations of Sport & Exercise Psychology. Champaign, IL:
Human Kinetics.
Tenenbaum, G., & Eklund, R.C. (Eds)(2007). Handbook of Sport Psycholgoy. Hoboken, NJ: John
Wiley & Sons.
Chelladurai, P. (2007). Leadership in Sports. In G. Tenenbaum & R.C. Eklund (Eds)(2007). Handbook
of Sport Psycholgoy. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Tidskrifter
Hare, R., Evans, L., & Callow, N. (2008). Imagery use during rehabilitation from injury; A case study
of an elite athlete. The Sport Psychologist, 22, 405-422.
I ett manuskript på engelska skall icke-engelskspråkiga referenser ges inom parentes direkt efter
originaltiteln.
Bilder/Figurer/Tabeller
Eventuella bilder/figurer/tabeller skall infogas på rätt plats i dokumentet. Tänk på att figurer som görs
i A4-format kommer att förminskas!
Detta skall skickas in
Manuskriptet skall förses med en försättssida som inkluderar författarens (författarnas) namn,
universitet/högskola, mailadress och en försättssida exklusive namn och skickas till
redaktionskommittén elektroniskt.

Call for posters
SVEBIS forsknings- och utbildningskonferens 2012 i Umeå
Inbjudan till posterutställning
SVEBI välkomnar bidrag till årets konferens såväl från idrottsforskare
som från studenter på avancerad nivå. Sänd ditt abstrakt (max 600
ord) senast den 21/9 till staffan.karp@pedag.umu.se. Bidragen
bedöms av en kommitté som även utser "bästa poster" vid
utställningen. Besked om antagna bidrag lämnas senast den 5/10.
Bifogad abstrakt-mall ska användas.
Välkomna med bidrag!
Staffan Karp, tel 090-7866118, 070-3956706, staffan.karp@pedag.umu.se
Marie Öhman, marie.ohman@oru.se
/På uppdrag av SVEBIS styrelse

Välkommen som SVEBI-medlem!
Hej!
Nu är det åter dags att betala in medlemsavgiften till SVEBI – Svensk Förening för Beteendeoch samhällsvetenskaplig Idrottsforskning - för verksamhetsåret 2011 - 2012. Den är
fortfarande låg – 50 kronor för studerande/pensionärer, 150 kronor för övriga samt 300 kronor
för bibliotek/organisationer. Vårt plusgirokonto är 25 18 21 – 5. Om Du betalar via internet
alternativt manuellt vill jag att Du meddelar namn, adress, e-postadress. Det senare för att vi
ska kunna skicka ut vår digitala skrift Idrottsforskaren. Du kan betala med nedanstående
inbetalningskort!
Som medlem får Du Idrottsforskaren i Din dator med fyra nummer per år, vår forskningsskrift
– numera vetenskapligt reviewad – Aktuell Beteende- och samhällsvetenskaplig
Idrottsforskning/SVEBIS ÅRSBOK samt kraftigt reducerad avgift till vår årliga forskningsoch utbildningskonferens, nästa gång i Umeå. Du är också välkommen att medverka i
Idrottsforskaren. Kontakta redaktören (se nedan!). Observera att om Du som betalande deltog
i Karlstadkonferensen är Du automatiskt medlem för 2011 - 2012!
Välkommen att stödja svensk idrottsforskning – bli medlem i SVEBI!

Anders Östnäs
Kassör i SVEBI /redaktör för Idrottsforskaren
e-post: anders.ostnas@gmail.com /tel.nr 046-141045

