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Redaktören har ordet 
 
Våren var på väg för en vecka sen, men vintern vägrar att ge sig. Nu är det kallt och 

nordanvindarna drar här i Lund samtidigt som nätterna är frostiga. Men våren kommer inom 

kort och kulan är redan i luften. Den allsvenska premiären är avklarad samtidigt som slut- och 

kvalspel spelas i övriga stora idrotter. Det är en högtidsperiod för idrottsnördar! 

 

Idrottsforskaren kommer ut med årets första nummer lagom till påsktid – precis som i fjol.. 

Nummer två kommer ut i september och nummer tre utges i december – nummer tre i första 

hand som ett konferensnummer. Det innebär att vi drar ner på antalet nummer från fyra till tre 

per år. Men samma devis gäller: alla är välkomna att delta som skrivare i Idrottsforskaren. 

Kontakta bara undertecknad redaktör via e-post: anders.ostnas@gmail.com . Samtidigt jobbar 

vi på att färdigställa SVEBIs Årsbok eller som den numera heter: Swedish Journal of Sport 

Research. Det innebär att vi har förlängt tiden  för inskick av manus till den 30 april. Den 1 

juni tar vi beslut om accept eller denial för att sedan ha den 18 juni som deadline ”for 

submission revised version”. Detta innebär ett steg vidare i utvecklingen av årsboken.  

 

Årets forsknings-och utbildningskonferens äger som tidigare nämnts rum på Umeå 

universitet den 14 – 15 november. Styrelsens kontaktman för konferensen är Staffan Karp. 

Vi ligger här väl framme i tiden: program och tema är i stort klara. Huvudtema blir följande: 

Perspektiv på idrottens prestationssystem – Från debut till avslut. Huvudtemat följs av 

tre underteman: Elitidrott – Idrott i skolan – Bredd/motionsidrott. Du kan följa utvecklingen 

via vår hemsida www.svebi.se . Även Umeå universitet kommer att ha en länk till 

konferensen. Det lovar som vanligt att bli en mycket intressant konferens med många 

välmeriterade forskare på plats. Boka tiden redan nu! 

Samtidigt ser vi framåt i tiden – till nästa år. Vi ställer en öppen fråga till universitets- och 

högskoleorter med idrottsvetenskapliga program – vem vill bli lokalarrangör av 2013-års 

SVEBI-konferens? Tiden är preliminärt den motsvarande som i fjol, dvs vecka 46 

onsdag/torsdag den 13 – 14 november 2013. Hittills har två lärosäten anmält intresse: 200-

årsjubilerande GIH och Högskolan i Halmstad. Anmälningstiden går ut den 1 maj.  

 

Nu över till innehållet i årets första nummer:  två uppsatser finns med – en från GIH och en 

från Högskolan Kristianstad. SVEBIs nye ordförande Ann-Christin (Lollo) Sollerhed har två 

bidrag liksom vår sekreterare Erwin Apitzsch. Lollo möter en idrottsprofil samt diskuterar 

begreppet idrottsintervju och vad man får ut av dessa intervjuer. Erwin tar upp Lunds 

universitets Mastersprogram i idrottsvetenskap. Jane Meckbach ger en översikt av 

Mastersprogrammet i idrottsvetenskap och Suzanne Lundvall diskuterar forskarskolan. Själv 

tar jag upp en helt ny aktivitet inom handikappidrotten – rullstolshandboll. Den har rötter i 

Lund och i min ”hemklubb” handbollsklubben H43. Dessutom recenserar jag Jan Lindroths 

senaste bok – ”Idrott under 5000 år” och jämför den bl.a. med Allen Guttmans bok på samma 

tema. Min rekommendation: läs bägge böckerna! Dessutom finns lite information om 

kommande konferenser – CIFs konferens – Idrott och samhällsnytta –ett dialogmöte – den 23-

24 maj i Göteborg samt Sport Support Center.com, som har möte kring konditionsträning i 

Stockholm den 17 april. Avslutningsvis en del formalia kring artikelskrivande, 

uppsatsskrivande, posters mm. Som synes ett välmatat nummer precis som det ska vara. 

Trevlig läsning! 

 

 

mailto:anders.ostnas@gmail.com
http://www.svebi.se/


Förra årets skrivare kring supporterkulturer (se IF 2 och 3, 2011) – Anders Almgren med ett 

förflutet som ordförande i IFK Göteborgs supporterklack – är enligt TT föreslagen som 

supporterkontaktperson (SLO= supporter liasison officer) i ”Blåvitt” från sommaren 2012. 

Detta är ett krav från UEFA att en SLO ska finnas för varje allsvensk klubb för att minimera 

luckorna mellan supporters, myndigheter, föreningar och media. Detta är ett led i att få en 

lugnare atmosfär vid både nationella och internationella matcher. Det ska bli intressant att 

följa den utvecklingen.   

 

Med tanke på att vi befinner oss i inledningen av året vill jag påminna om medlemsavgiften, 

om du inte redan har betalat den. Som vanligt är den generande låg: 50 kronor för 

pensionärer/studenter, 150 kronor för övriga och 300 kronor för organisationer/bibliotek. Vårt 

plusgiro-konto är det vanliga: 25 18 21 – 5. Och glöm inte att notera Din e-postadress, 

eftersom vi ger ut Idrottsforskaren digitalt. Välkommen att stödja svensk idrottsforskning – bli 

medlem i SVEBI! 

Kolla även vår hemsida som vi fortlöpande försöker utveckla: www.svebi.se 

 

 

Anders Östnäs 

Redaktör 
anders.ostnas@gmail.com 

  

http://www.svebi.se/
mailto:anders.ostnas@gmail.com


Glad påsk önskar ordförande 
 
Hej alla SVEBI-medlemmar! 

 

Påskkort vet vi ju vad det är, men vad är påskbrev? Påskbrevsseden beskrevs av Ödman i 

”Vår och sommardagar” från 1887: ”Påskbrefven voro ett slags bref med bjert kolorerade 

bilder af ”trollpackor” eller s.k. ”påskkärringar” med ”sopa, raka och smörjehorn” och 

verserunder; och dessa bref, ofta med en liten fjäder fästadi sigillet, skickade man varandra på 

Påskafton och det vanligaste sättet var att hastigt och hemlighetsfullt inkasta dem genom 

dörrarne.” 

 

Nåväl, ni får inte ett traditionellt påskbrev med kolorerade bilder av trollpackor. Ni tillönskas 

en Glad Påsk i form av första numret av Idrottsforskaren med en blombild. Den kastas inte in 

genom dörren utan kommer elektroniskt via e-mail. Tiderna förändras.  

 

 

 
 

 

SVEBI’s verksamhetsår är i full gång. Som ny ordförande är det mycket att sätta sig in i, men 

hittills känns det mycket bra. Styrelsen jobbar alldeles förträffligt och arbetet med 

medlemsrekrytering, Idrottsforskaren och Swedish Journal of Sport Research ångar på i god 

takt. Vårt mål är att rekrytera många nya och nygamla medlemmar till SVEBI.  



Jag ber dig som medlem att försöka värva någon av dina vänner, kolleger eller studenter. Vårt 

mål är att SVEBI ska ha 200 medlemmar vid årets slut. Fler medlemmar ger en stark förening.  

 

Vi har förlängt tiden för inlämning av bidrag till Swedish Journal of Sport Research till den 

30 april så att det finns fortfarande möjlighet att bidra med alster. Det är ett alldeles ypperligt 

tillfälle att publicera forskningsrön, så har du något som ligger så ta tag i det direkt!  

 

Nästa nummer av Idrottsforskaren kommer i september (manusstopp den 30 augusti). 

Höstnumret kommer att ha OS som tema och jag vill redan nu be om manusbidrag - skriv och 

berätta om ett roligt OS-minne, olympism, någon idrottsprofil du mött, idrottsforskning, 

bokrecensioner mm.  

 

I Umeå jobbas det för fullt med förberedelser inför Årskonferensen den 14-15 november. 

Boka redan nu in dessa datum. Programmet kommer att presenteras i maj.  

 

Som en inledning till nästa nummer av Idrottsforskaren med OS-tema utlyser jag här en liten 

tävling som har OS-anknytning. 

  

Vem (X) anses ha sagt följande påstående om vem (Y)? ”You can melt down all the medals 

and cups I have and they wouldn't be a plating on the twenty-four karat friendship that I felt 

for Y at that moment". 

Skicka ditt svar via mail till mig ann-christin.sollerhed@hkr.se  senast den 1 maj 2012. Glöm 

inte att ange båda namnen (X och Y) samt att ange ditt eget namn och adress. Bland de rätta 

svaren dras en vinnare som får nedanstående tavla, en akvarell i original, 40x50cm yttermått 

på passepartout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glad Påsk! 

 

Bästa SVEBI-hälsningar 

Ann-Christin ”Lollo” 

Sollerhed 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carat_(purity)
mailto:ann-christin.sollerhed@hkr.se


Idrott & Samhällsnytta
– ett dialogmöte

23–24 maj 2012 i Göteborg



Kunskap är lätt att bära, det trixiga kan ibland vara att klura 
ut hur man ska plocka upp den och börja använda den;  allt-
så hitta, förstå och omsätta kunskapen. Just det ska vi för-
söka bidra till att trimma upp på dialogmötet – Idrott 
& Samhällsnytta.

Där kommer du att möta företrädare för idrotten, politiken 
och den akademiska världen för att tillsammans samtala om 
idrottens förhållande till samhället och ta del av den senaste 
forskningen. I programmet här bredvid kan du botanisera 
bland alla de intressanta perspektiv som kommer att fung-
era som bränsle under detta intensiva dygn. 

Vi vill att dialogmötet:
• Ska utrusta dig med ny och nyanserad kunskap om äm-

net i sig för att du dels ska kunna fatta egna kloka beslut 
och dels kunna påverka andra att fatta kloka beslut.

• Ska vara en kreativ mötesplats för idé-, erfarenhets- och 
kunskapsutbyte.

• Ska inspirera dig att omsätta ovanstående i handling.

• Ska väcka nya och intressanta frågor för fortsatt 
 forskning.

Vi vänder oss till:
• Idrottens egna representanter på alla nivåer.

• Politiker med idrott som sitt intresse- och ansvars-
område.

• Forskare och lärare på landets högskolor och universitet 
som är intresserade av idrott. 

Riksidrottsförbundet initierade under 2010 ett FoU-projekt 
vars syfte var och är att utveckla kunskapen om och bidra 
till samtal om just idrottens roll i och betydelse för samhäl-
let. I samband med dialogmötet kommer en rykande färsk 
antologi om ämnet att lanseras. Ett fl ertal av forskarna som 
medverkar i antologin, medverkar också på dialogmötet.

Till sist …
… varmt välkommen att fylla på med kunskap du inte visste 
att du saknade.



PROGRAM ONSDAGEN DEN 23 MAJ

Tid Aktivitet

12.00–13.00 Registrering

13.00–13.15 Välkomna – Karin Mattsson Weijber RF, 
Per Nilsson CIF och Frank Andersson VSIF

13.15–14.00 Praktiska spelregler för dialogmötet 
– värdtrion

Fysiska och nätbaserade samtal 
– Peter Olsen, processledare SISU 
Idrottsutbildarna

Lansering av antologin Idrott & 
samhällsnytta – Johan Hvenmark, FoU-
samordnare, RF och Jonna Erzmoneit, 
projektledare SISU Idrottsböcker

14.00–15.15 Idrottens samhällsnytta ur 
fi losofi skt och historiskt perspektiv
Föreläsare: Docent Johan R. Norberg, Malmö 
Högskola och docent Mikael Lindfeldt Åbo 
akademi
Kommentator: Professor och f.d. ordförande i 
Norges idrottsförbund Hans B. Skaset

15.15–15.45 Fika

15.45–16.45 Idrott, kön och medbestämmande
Föreläsare: Professor Jorid Hovden, Norges 
tekniske-naturvitenskaplige universitet, 
Trondheim
Kommentatorer: Malin Eggertz-Forsmark, 
ordförande Gymnastikförbundet och Kristina 
Carestam, fd förbundskapten innebandy

17.00–18.00 Valbart seminarium A

Idrott, politik och politisk aktivism
Föreläsare: Professor Ulf Bjerreld, Göteborgs 
Universitet 
Kommentatorer: Hampus Magnusson moderat 
politiker i kommunstyrelsen Göteborg, en 
styrelseledamot i Örgryte IS  (tba)

Valbart seminarium B

Medialsieringen av idrotten
Föreläsare: Ekon. dr. Pernilla Petrelius-
Karlberg, Handelshögskolan Stockholm 
Kommentatorer: (tba)

18.00–18.30 Samtal, twitter och frukt

18.30–19.30 Psykologiska och beteendemässiga 
fördelar av idrott i ungdomsåren
Föreläsare: Professor Håkan Stattin, Örebro 
universitet
Kommentatorer: Professor em. Lars-Magnus 
Engström, GIH Stockholm och tränare från 
idrottsförening (tba)

19.30 Mingelmiddag

PROGRAM TORSDAGEN DEN 24 MAJ

Tid Aktivitet

08.30–09.30 Sportspegeln – samtal om gårdagen 
med blicken mot morgondagen
Samtalsledare: Peter Olsen med gäster

Bloggdiskussioner/Twitterfl öde

09.30–10.45 Idrott och några samhälls-
ekonomiska värden
Föreläsare: Docent Lars Beherenz, 
Linnéuniversitetet, lektor Karin Book, 
Malmö Högskola 

10.45–11.15 Fika

11.15–11.45 Nya idrottstrender

11.45–12.30 … och vad händer nu inom idrotten?
Peter Olsen leder ett samtal med företrädare 
för RF, CIF samt fl era medverkande i 
dialogmötet 

12.30–13.15 Lunch

Ändringar i programmet kan förekomma – se  www.rf.se/forskningochfakta



Praktisk info

Konferensavgift med helpension (Scandic Europa)
Del i dubbelrum 2 450:-
Enkelrum 3 200:-
I priset ingår konferenspaket med helpension, föreläsningar 
och seminarier.

Dagavgift 1 700:-
Dagavgiften inkluderar måltider, inget boende.

Sista anmälningsdag är den 14 mars. 
Efteranmälan i mån av plats.

Anmälan och betalning
Anmälan görs på 
http://eventus.trippus.se/idrottochsamhallsnytta2012
Seminarier väljer du vid anmälan.

Din anmälan är bindande –sjukdom ska styrkas med läkar-
intyg. Efter att du gjort din anmälan på nätet kommer en 
bekräftelse via e-post.

Betalning sker mot faktura efter konferensen.

Lunch/middag
Om du har någon form av allergi eller behov av specialkost, 
meddela detta i samband med anmälan. 

Information
Kontaktperson (anmälan):
Kristiina Sagbrant, 08-699 62 10
kristiina.sagbrant@sisuidrottsutbildarna.se

Kontaktpersoner (innehåll):

Catarina Arfwidsson, 08-699 62 44
catarina.arfwidsson@rf.se

Christine Dartsch, 08-402 22 55 
christine.dartsch@gih.se

Johan Hvenmark, 08-699 62 20
johan.hvenmark@rf.se



lag, föreningar, tränare, 
spelare och andra som är 
intresserade av att veta mer om 
frontlinjen när det gäller 
konditionsträning för 
lagidrottare!

tisdag den 17 april kl 18.00-20.30 
Rosendalsvägen 7, djuRgåRden, stockholm

bjuder in:



Hur kan träningen individanpassas? 
• Hur kan träningen individanpassas för optimala prestationer i laget? 
• Hur kan vi se och analysera vila och återhämtning samt dess betydelse för prestationen? 
• Vad gör Sport Support Center och hur arbetar vi mot lagidrott?  

Medverkande 
Kenneth Olausson, VD, Sport Support Center  
Ida Klockervold, Tränare Sport Support Center Stockholm 
Christer Skog, Tränare Sport Support Center 
Staffan Olsson, Förbundskapten i handboll 
Peter Glas, Fys-tränare i handboll och fotboll i Eskilstuna 

prograM
17.30-18.00  Samling.  
18.00-18.15  Kenneth Olausson och Ida Klockervold  hälsar välkommen och presenterar  
 Sport Support Center. 
18.15-19.00  Hur kan träningen individanpassas. Christer Skog visar hur vi arbetar med   
 individanpassad fysträning och vilka analysverktyg vi använder. 
19.00-19.15        Kaffe, frukt  
19.15-20.15 Lagidrotternas behov och möjligheter.  
 Några personliga inpass från företrädare för olika lagidrotter samt diskussion.  
 Exempel från Handboll Staffan Olsson, Förbundskapten, handboll  
 Exempel från fotboll och handboll Peter Glas, Eskilstuna city och Guif 
20.15-20.30  Sammanfattning av seminariet och tillfälle till ytterligare frågor. 
 
 
anmäl dig på www.sportsupportcenter.com under aktiviteter. 
Om du har frågor skicka mail till info@sportsupportcenter.com  
eller ring Stewe Gårdare, mobil: 070-239 99 60 
 
välkommen till en inspirerande kväll önskar vi på Sport Support Center!  
www.sportsupportcenter.com

SPOrT SuPPOrT CENTEr • INFO@SPOrTSuPPOrTCENTEr.COm • TEL: STOCKHOLm 070-592 68 63



Sport Support Center
Det koncept som Sport Support Center (SSC) nu erbjuder för träning och hälsoinriktat arbete 
bygger på en utveckling och anpassning av elitidrottens testverksamhet kombinerat med  
utformning av individuella träningsprogram, träningsläger och coaching från SSCs  
professionella tränare och mentorer. Detta har visats sig ge mycket bra resultat för dem  
som tränar – oberoende av deras startnivå.

metoden bygger på att du gör tester, och är med och analyserar resultaten. 
utifrån testresultaten och dina personliga mål utformas ditt individuella träningsprogram.  
När du börjar träna efter programmet får du kontinuerligt support från kunniga tränare och 
andra typer av coacher. med vår metod får du ett för dig skräddarsytt träningsupplägg som 
maximerar effekten av nedlagda timmar.

Sport Support Center finns just nu i Falun, Härjedalen, Skövde och Stockholm. 
Verksamheten planeras utvecklas med lab på flera platser. Sport Support Center har även ett 
mobilt lab och kan därmed genomföra tester på andra orter.

Vill du träna effektivare, utveckla dina resurser eller veta hur bra du egentligen kan bli.  
Ta då kontakt med oss! mer information hittar du på www.sportsupportcenter.com  
eller så kontaktar du: info@sportsupportcenter.com så får du veta mer.

SPOrT SuPPOrT CENTEr • INFO@SPOrTSuPPOrTCENTEr.COm • TEL: STOCKHOLm 070-592 68 63

FirStBeat SportS 
Firstbeat Sports är ett verktyg för professionell idrott som 
används för att hålla kontroll på träningsbelastning och 
återhämtning samt vid konditionstest. metoden bygger på 
avancerad analys av slag-för-slag pulsdata och särskilt  
hjärtfrekvensvariationen. Toppform kan bara uppnås genom 
hård träning i kombination med tillräcklig återhämtning.  
Klyftan mellan hård träning och överträning är mycket smal.  
 
Att göra rätt saker vid rätt tillfälle är en gemensam utman-
ing för idrottare och tränare. För dessa beslut krävs relevant 
information om idrottarnas fysiologi. Firstbeat SPOrTS  
erbjuder en lättanvänd lösning för att hitta optimal balans 
mellan träningsbelastning och återhämtning och för att göra 
idrottaren redo för de viktigaste tävlingarna.

mer information finns på www.firstbeat.fi  
eller www.firstbeatsports.com.  
Du kan även kontakta oss på  
info@sportsupportcenter.com så kan vi ge mer info. 



Att vara eller inte vara… tillsammans?  

En studie om elevers uppfattningar om könsblandad 
respektive könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa 
 

1. Inledning 

Under höstterminen 2010 gjorde jag tillsammans med en kurskamrat en enkätstudie 

(Andersson & Winell 2010) där vi undersökte om elever i årskurs nio föredrog att ha 

undervisning flickor och pojkar tillsammans eller var för sig i ämnet idrott och hälsa. Studiens 

resultat tydde på en positiv inställning till könsblandad undervisning i ämnet. Studien väckte 

också nya frågor och därför beslöt jag mig för att i mitt examensarbete undersöka frågan 

vidare. 

     I Skandinavien började man göra undersökningar om könsblandad undervisning i 

skolgymnastiken under senare delen av 1970-talet (Carli 2004). I början av 1980-talet 

infördes samundervisning som huvudprincip i idrottsämnet i och med den nya läroplanen för 

grundskolan, Lgr 80 (Annerstedt, Peitersen & Rønholt 2001). Detta var enligt Annerstedt et 

al. ”ett led i skolans uppgift att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män” och ”ett 

medel att utjämna könsrollerna” (2001, s.89). Carli menar att resultatet blev ett annat. I stället 

för en jämställd idrottsundervisning fick man en undervisning på pojkarnas villkor (Carli 

1995).  

    Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) samt 

tillhörande kursplan för idrott och hälsa nämner inte något om undervisningsformen 

(Skolverket 2011). Detta gör att lärare idag har stor frihet att forma undervisningen på det sätt 

som lämpar sig bäst för eleverna. Detta skall dock ske i samverkan med eleverna. I Lgr 11 står 

det bland annat att läraren ska ”svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll” (Skolverket 2011, s. 15). Eftersom eleverna ska 

kunna påverka såväl innehåll som arbetssätt och arbetsformer är det intressant för både 

blivande lärare samt redan verksamma lärare att få en utökad kunskap om elevers syn på 

könsblandad respektive könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa.  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka elevers uppfattningar om könsblandad respektive 

könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa i årskurs nio.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Vilken undervisningsform, könsblandad eller könsuppdelad, föredrar flickor och pojkar i 

årskurs nio i ämnet idrott och hälsa? 

- Vilken undervisningsform, könsblandad eller könsuppdelad, föredrar elever med 

könsblandad och elever med könsuppdelad undervisning i årskurs nio i ämnet idrott och 

hälsa?  

- Hur upplever eleverna lektionsklimatet i idrott och hälsa? 

- Vilka för- och nackdelar ser eleverna med könsblandad respektive könsuppdelad 

undervisning i idrott och hälsa? 

- Hur ser flickors och pojkars inställning till tävlingsverksamhet i skolan ut? 

Vidare valdes, med utgångspunkt i den tidigare studien (Andersson & Winell 2010), fem 

aktiviteter ut för närmare undersökning. Dessa var bollspel, simning och bad, friluftsliv, 

rörelse till musik samt styrketräning.  

 



2. Litteraturgenomgång och forskningsbakgrund 

2.1 Den svenska idrottsundervisningens historia 

År 1820 blev, av flera skäl, gymnastik ett obligatoriskt ämne på de svenska läroverken. Det 

fanns ett tydligt samband mellan olika nationella intressen och gymnastikens, eller den fysiska 

fostrans som det kallades, införande.  

     Flera personer kom att bidra till införandet och en av dem var en man vid namn Anders 

Otto Lindfors. Lindfors arbete skapade förutsättningar för Per Henrik Ling som senare kom 

att arbeta för införandet av obligatorisk skolgymnastik i Sverige (Annerstedt et al. 2001). Per 

Henrik Ling (1776-1839) skapade den så kallade linggymnastiken, vilken även kom att kallas 

den svenska gymnastiken. Linggymnastiken var främst ämnad för pojkar. Ling menade 

visserligen att även flickor och kvinnor behövde hälsa, men att idrotten inte fick gå ut över 

deras utseende vilket innebar att deras former skulle förbli runda (Ekberg & Erberth 2000).  

     Under hela 1800-talet var ämnet relativt påverkat av militära intressen och flickorna 

uteslöts ofta från de militära övningarna. Överhuvudtaget var det pojkarnas fysiska fostran 

man fokuserade på under detta sekel. Linggymnastiken var både avsedd för och leddes av 

män. Flickornas gymnastikundervisning fick således en ännu långsammare utveckling än 

pojkarnas. På 1880-talet genomfördes en stor undersökning som visade att sjukprocenten var 

högre vid flickskolorna än vid pojkskolorna. Detta blev en viktig anledning till att 

flickgymnastiken började få fäste i de svenska skolorna (Annerstedt et al. 2001). 

     År 1813 grundades det Gymnastiska Centralinstitutet, förkortat GCI, i Stockholm (idag 

GIH). Från början utbildades endast män vid GCI. Lundvall och Meckbach (2003) skriver att 

kvinnorna fick tillträde till utbildningen vid GCI 1864 och att deras utbildning därefter 

utvecklades stegvis. Utbildningen var länge könsuppdelad. Mattson (1993) meddelar att det 

var först på 1970-talet som könsblandad undervisning infördes inom 

gymnastiklärarutbildningen. 

      

2.2 Könsuppdelad och könsblandad idrottsundervisning 

Gymnastikundervisningens målsättning har enligt Annerstedt et al. (2001) delvis varierat för 

pojkar och flickor. Som exempel kan nämnas att det i 1955 års undervisningsplan för 

folkskolan/enhetsskolan (U55) framhölls, att den estetiska sidan var viktig för flickorna 

medan pojkarna skulle ha mer inslag av tävling och prestation. De nästkommande 

styrdokumenten för grundskolan, Lgr 62 och Lgr 69, betonade inte könsskillnaderna lika 

starkt, men den allmänna inriktningen att flickorna skulle utveckla ett estetiskt rörelsesätt och 

pojkarna styrka och smidighet levde enligt Annerstedt et al. (2001) kvar.  

     Samundervisning blev enligt Carli (2004) obligatoriskt i grundskolan 1962, med undantag 

för idrottsämnet. Debatten rörande samundervisning i idrott väcktes nämligen något senare än 

den generella debatten. I Skandinavien började undersökningar om samundervisning i 

skolgymnastiken komma till under senare delen av 1970-talet (Carli 2004) och i och med Lgr 

80 angavs för första gången att flickor och pojkar skulle undervisas tillsammans i idrottsämnet 

meddelar Annerstedt et al. (2001). Friheten inom ämnet har ökat med tiden och i 2011 års 

läroplan för grundskolan finns varken könsskillnader eller obligatorisk undervisningsform 

angivna (Skolverket 2011). 2007 genomförde Riksidrottsförbundet en studie av idrotten i 

skolan som visade att samundervisning var den vanligaste undervisningsformen i ämnet idrott 

och hälsa i de svenska grundskolorna. I var femte skola var undervisningen helt eller delvis 

könsuppdelad (Riksidrottsförbundet 2007).  

 

 

 

 

 



2.3 Tidigare studier om könsuppdelad och könsblandad idrottsundervisning 

I en studie (Carlsten 1989) som genomfördes 1984 fick elever i årskurs åtta genom en enkät 

svara på frågor som bland annat handlade om deras åsikter om samundervisning. Eleverna 

fick i enkäten även uppskatta hur ofta samundervisning förekommit under läsåret. Nästan en 

tredjedel av eleverna svarade att de alltid hade samundervisning och tio procent uppgav att de 

hade det ofta. Knappt hälften svarade att de hade haft samundervisning någon enstaka gång 

och 14 procent av eleverna menade att de inte hade haft samundervisning alls under läsåret. 

På frågan ”Hur tycker du det har varit att ha skolgymnastik där pojkar och flickor är 

tillsammans?” (s. 78) gav majoriteten av eleverna (63 procent av flickorna och 60 procent av 

pojkarna) ett svar som innebar en positiv inställning till samundervisning. Sex procent av 

både flickorna och pojkarna upplevde det dåligt eller mycket dåligt. Eleverna fick även 

besvara frågan ”Tycker du att det skulle vara upplagt så att pojkar och flickor har 

skolgymnastik tillsammans?” (s.79). Mer än hälften av både pojkarna och flickorna svarade 

att de ville ha samundervisning alltid eller ganska ofta, men det mest frekventa 

svarsalternativet bland både pojkar och flickor var ”Någon enstaka gång”. Endast sju procent 

av pojkarna och fyra procent av flickorna uppgav att de aldrig ville ha samundervisning. 

Studien visar ingen skillnad mellan pojkars och flickors inställning till samundervisning. 

     Några år senare genomfördes en studie (Hussain 1989) med såväl enkäter som intervjuer. I 

studien ingick 268 elever, både flickor och pojkar, som haft samundervisning i idrottsämnet 

sedan lågstadiet och vid studiens genomförande var 13-16 år gamla. Resultatet visar på en 

positiv inställning till samundervisning bland eleverna. Mer än 70 procent av eleverna uppgav 

att de tyckte att det var roligt med samundervisning. Endast fem procent tyckte att det var 

tråkigt och för drygt 20 procent av eleverna spelade det ingen roll vilken undervisningsform 

som användes. Studien tyder på att pojkarnas intresse för samundervisning ökar mellan 13 

och 16 års ålder, medan flickornas minskar. De flesta eleverna tyckte att samarbetet mellan 

pojkar och flickor fungerade bra under idrottslektionerna och de som tyckte att samarbetet 

fungerade dåligt var till största delen flickor. De idrottsgrenar där eleverna, både pojkarna och 

flickorna, var mest negativa till samundervisning var styrketräning och lagbollspel. 

Beträffande olika idrottsgrenar visade studien inga stora intresseskillnader mellan könen.  

     Under åren 1992 och 1993 genomförde Skolverket en omfattande nationell utvärdering av 

grundskolan (Mattson 1993). Idrottsämnet var ett av många ämnen som utvärderades. Mattson 

(1993) skriver att det verkar som att samundervisning var den normala undervisningsformen i 

skolan när studien genomfördes. Undersökningen visar att majoriteten av eleverna tyckte bra 

eller mycket bra om könsblandad undervisning. Drygt en tiondel av eleverna har en negativ 

inställning och resten tycker varken att det är bra eller dåligt. Eleverna fick också ge exempel 

på aktiviteter där samundervisning går bra samt aktiviteter där det inte går bra. Mattson 

(1993) skriver att de flesta aktiviteter som nämns förekommer både bland flickorna och bland 

pojkarna. Vidare förklarar han att man genom elevernas svar kan utläsa att det inte är 

aktivitetsvalet som avgör om samundervisningen blir lyckad, utan snarare hur undervisningen 

sker. Eleverna tycker att det är naturligt och självklart att flickor och pojkar undervisas 

tillsammans, även om ”flickorna ibland missgynnas när de ska mäta sina prestationer med 

pojkarnas” (s. 32). I utvärderingen undersöktes också betygsfördelningen och, med avseende 

på betyget i idrottsämnet, verkar det allstå som att flickor missgynnas av könsblandad 

idrottsundervisning. Författaren påpekar dock att det även finns stora skillnader inom könen, 

både gällande färdighetsnivå och gällande intresse. Rena flick- respektive pojkgrupper är inga 

självklart enhetliga grupper. Även lärarnas inställning till samundervisning undersöktes. 

Lärarna var överlag positiva, även om de var mer tveksamma än eleverna. Alla lärare hade 

inte heller hittat de rätta arbetsformerna ännu.  



Undersökningen visar att många lärare vill ha möjlighet att vara mer flexibla beträffande den 

könsblandade och könsuppdelade undervisningen. Även eleverna vill gärna ha möjlighet att 

dela på gruppen ibland (Mattson 1993).  

     En avhandling om högstadie- och gymnasieelevers inställning till och upplevelser av 

könsblandad undervisning i idrottsämnet publicerades ungefär ett halvt decennium senare 

(Höglund 1998). Studien innehöll både en enkät- och en intervjuundersökning. Eleverna i den 

här studien visade en övervägande positiv inställning till samundervisning (endast 6 % av 

eleverna visade en tydligt negativ inställning), vilket framkom i enkätundersökningen. Utifrån 

intervjuundersökningen har författaren kunnat konstatera att det finns flera positiva effekter 

med könsblandad undervisning. Några exempel är förbättrad klassanda, mer avslappnad 

stämning, större förståelse för det andra könet samt att det blir roligare.  Flera flickor i studien 

upplevde att lektionerna blev mer intensiva vid samundervisning, vilket hade den positiva 

konsekvensen att man måste kämpa mer. Ett exempel på en negativ effekt är att flickorna 

ibland inte får bollen så ofta vid lagbollspel. Ett annat problem var att en del elever, speciellt 

de som författaren benämner idrottsligt svagare, kan hamna utanför. Eleverna såg därför gärna 

att man ibland delade gruppen efter förmåga, men att dela efter kön var inget som de ansåg 

nödvändigt. Undersökningen tyder vidare på att aktiviteten inte har en avgörande roll för om 

samundervisning är lämpligt eller inte. Istället nämns läraren och hur undervisningen 

genomförs som två faktorer som är viktiga för om samundervisningen skall lyckas. 

     År 2003 var det dags för nästa nationella utvärdering av grundskolan (Eriksson et al. 

2005). Utöver den sammanfattande huvudrapporten finns även huvudrapporter för olika 

ämnen samt ämnesrapporter som ger en fördjupad analys av resultaten. Rapporten av Eriksson 

et al. (2005) ger en fördjupad analys av resultaten för ämnet idrott och hälsa och berör årskurs 

nio. I utvärderingen har flera aspekter av elevernas syn på idrottsundervisningen undersökts, 

dock nämns ingenting om elevernas syn på samundervisning, vilket kan tyckas vara 

anmärkningsvärt. 

 

3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

För att undersöka elevers syn på könsblandad respektive könsuppdelad undervisning i ämnet 

idrott och hälsa valdes semistrukturerade personliga intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Denscombe (2009) skriver att intervjun lämpar sig bra som metod när man undersöker mer 

komplexa fenomen. Som exempel nämner författaren människors åsikter, känslor och 

erfarenheter. När man använder sig av en semistrukturerad intervju har man i förväg gjort upp 

en lista med frågor som ska behandlas men man är fortfarande ”inställd på att vara flexibel 

när det gäller ämnenas ordningsföljd” (s.234). Denscombe (2009) fortsätter med att betona att 

vid en semistrukturerad intervju är frågorna öppna och fokus ligger på personen som blir 

intervjuad, vilken erbjuds en möjlighet att utveckla sina svar så att de blir mer utförliga. En 

personlig intervju innebär att forskaren träffar personen som skall intervjuas personligen och 

intervjun genomförs med en person åt gången. Det finns flera fördelar med denna typ av 

intervju. En är att den är ganska lätt att arrangera då endast två personer skall komma överens 

om när intervjun skall genomföras. En annan fördel är att intervjun blir relativt lätt att 

kontrollera för intervjuaren, eftersom allt fokus kan riktas mot en person och dennes svar. Det 

är också lättare att skriva ut intervjuerna när endast en person svarar på frågorna. Ytterligare 

en fördel är att de åsikter som förs fram under intervjun endast kommer från en person, vilket 

gör det enklare för forskaren att ”lokalisera speciella idéer till bestämda människor.” (s. 235)  

 

 

 

 



3.2 Undersökningsgrupp och genomförande 

Som en del i det förberedande arbetet genomfördes i maj 2011 en pilotstudie med tre 

intervjuer för att pröva intervjuguiden samt de egna intervjuarfärdigheterna. Pilotstudien 

resluterade i en slutlig intervjuguide som kom att användas vid de egentliga intervjuerna i 

studien. 

     Till studien gjordes ett så kallat strategiskt urval (Trost 2010). Urvalet i denna studie 

innehöll fyra varianter av elever: flickor med könsblandad undervisning, pojkar med 

könsblandad undervisning, flickor med könsuppdelad undervisning och pojkar med 

könsuppdelad undervisning.      

     För att få tag på elever kontaktades först rektorerna vid två skolor i en kommun i 

Sydsverige, där en skola hade könsblandad och en hade könsuppdelad undervisning i idrott 

och hälsa. En tid för besök avtalades och vid detta besök fick eleverna information om 

studien. Därefter fick de som kunde tänka sig att ställa upp på en intervjun fylla i en 

intresseanmälan och de aktuella eleverna kontaktades sedan via telefon. På grund av att jag 

ville uppnå mättnad kontaktades två nya skolor, en med könsblandad och en med 

könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa, i en annan kommun i Sydsverige. Intervjuerna 

ägde rum på elevernas respektive skolor och spelades in med en ljudinspelare. De inspelade 

intervjuerna transkriberades och skrevs ut för ytterligare bearbetning. Intervjuerna varade 

mellan 12 och 33 minuter och genomfördes i november och december 2011. 

     Samtliga elever som medverkade i studien gick i årskurs nio. Undersökningsgruppen 

bestod av 180 elever. Efter att 38 av eleverna fyllt i intresseanmälningar valdes slumpmässigt 

fyra elever av varje variant ut. Dessa sexton elever kom att utgöra studiegrupp för 

undersökningen. Deltagarna i studien fick information om studien i flera steg, fyllde i ett 

informerat samtycke samt informerades om rätten att närsomhelst avbryta deltagandet.  

     

4. Resultat 
Vid intervjuerna framkom att eleverna kunde se både för- och nackdelar med de båda 

undervisningsformerna, men att de generellt föredrog könsblandad undervisning framför 

könsuppdelad. Samtliga elever med könsblandad undervisning föredrog denna 

undervisningsform. Av eleverna med könsuppdelad undervisning var det endast en pojke som 

föredrog denna undervisningsform. En pojke sa att det inte spelar någon roll, en flicka sa att 

hon helst växlar mellan de båda undervisningsformerna och övriga föredrog den 

könsblandade undervisningen. Under vissa omständigheter föredrogs dock den könsuppdelade 

undervisningen av en del elever. Ibland ville eleverna att man skulle variera mellan 

könsblandad och könsuppdelad undervisning och ibland spelade undervisningsformen mindre 

roll.  

     Det som motiverade användandet av könsblandad undervisning var framför allt att man lär 

känna varandra bättre, lär sig samarbeta, får en bättre sammanhållning i klassen, kompletterar 

varandra, får en möjlighet att lära av varandra och blir motiverad att prestera bättre. Det 

upplevdes också som roligare, tryggare (att vara med dem man känner) och lugnare (för 

pojkarna) och att det ställs mer lika krav mellan pojkar och flickor.  

      Det som talade för könsuppdelad undervisning var framför allt att flickorna får mer 

utrymme eftersom pojkarna lätt kan dominera undervisningen och att det blir en jämnare nivå 

mellan eleverna. Det blir också mindre tävlingsinriktat, lugnare (för flickorna), tryggare (att 

vara med dem med samma kön) och det kan kännas lättare om man skulle råka göra något 

pinsamt.  

      

 

 

 



5. Diskussion 

I likhet med flera tidigare studier (Carlsten 1989, Hussain 1989, Mattson 1993, Höglund 

1998, Andersson & Winell 2010) visade resultatet av denna studie på en positiv inställning till 

könsblandad undervisning i idrott och hälsa bland eleverna. Samtliga elever som undervisades 

med könsblandad idrottsundervisning föredrog denna undervisningsform. Detsamma gjorde 

de flesta elever med könsuppdelad undervisning. Resultatet visade att eleverna har både 

positiva och negativa uppfattningar om såväl könsblandad som könsuppdelad 

idrottsundervisning.  

     I diskussionskapitlet knyts resultatet till litteraturgenomgång och forskningsbakgrund. 

Underrubrikerna motsvarar de områden som identifierats i elevernas uttalanden. Dessa är 

lektionsklimatet, den sociala faktorn, läraren, pojkars och flickors olikheter, eleven själv samt 

aktiviteten.  

 

5.1 Lektionsklimatet 

Lektionsklimatet kan påverkas positivt av såväl könsblandad som könsuppdelad 

idrottsundervisning. Å ena sidan kan lektionsklimatet upplevas som tryggare vid könsblandad 

undervisning, eftersom man känner sin klass bättre än andra elever. Med sin klass vågar man 

vara sig själv och känner sig mer bekväm. Å andra sidan kan lektionsklimatet upplevas som 

tryggare i könsuppdelade grupper. Det kan till exempel kännas lättare att göra bort sig. En 

viss undervisningsform leder inte automatiskt till ett visst undervisningsklimat. Båda kan till 

exempel uppfattas som tryggare. En skillnad är dock att flera elever påpekade att det blir 

roligare när man har idrott tillsammans med det andra könet. Eleverna kunde se fördelar med 

den könsuppdelade undervisningen, men ingen sa att det blir roligare att bara vara med elever 

av samma kön. Om eleverna tycker att det är roligare med könsblandad idrottsundervisning 

skulle det kunna leda till att de blir mer positivt inställda till ämnet och mer motiverade att 

göra sitt bästa om de undervisas i könsblandade grupper i idrott och hälsa.  

     Skillnaden mellan könsblandad och könsuppdelad undervisning angående lektionsklimatet 

låg främst i att den könsblandade undervisningen blir lugnare än den könsuppdelade för 

pojkarna. På samma sätt som könsblandad undervisning kan bli lugnare för pojkar kan den 

också bli stökigare för flickor. En fråga vi idrottslärare kan ställa oss i detta sammanhang är – 

på vems villkor sker egentligen undervisningen? Det blir lugnare för pojkarna vid 

könsblandad undervisning, men på bekostnad av att det blir stökigare för flickorna. Intressant 

är att de flickor som påpekade detta ändå föredrog könsblandad undervisning framför 

könsuppdelad. Det kan bero på att de tycker att det blir för lugnt när de bara är flickor, att det 

inte händer något och att flickorna är passiva. Det roliga och aktiva med könsblandad 

undervisning verkar väga tyngre för dem än det lugnare klimatet som könsuppdelad 

undervisning erbjuder. Detta kan kopplas till Höglund (1998) där samtliga elever menade att 

atmosfären blir bättre vid könsblandad undervisning. Flera elever upplevde att ”stämningen 

blir mer avslappnad och man kan helt enkelt ha roligt” (Höglund 1998, s. 77).  

     Värt att fundera på om man väljer att ha könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa är 

hur man ska göra vid aktiviteter som till exempel pardans. I pardans dansar män och kvinnor 

av tradition olika steg, vilket flera elever i denna studie också påtalade. Då bör man vara 

flickor och pojkar tillsammans menar de. Eleverna med könsuppdelad undervisning som haft 

pardans berättade att de varit tillsammans med eleverna av det andra könet vid dessa tillfällen. 

Detta kan medföra att det känns lite ovant och obehagligt när man väl blandas eftersom man 

inte är vana vid att vara med varandra. Trots de första obehagliga känslorna tyckte dessa 

elever att det ändå gick bra att dansa, men att det kanske skulle kännas mer naturligt om de 

alltid var med varandra. 

 

 



5.2 Den sociala faktorn  

Resultatet tydde på att könsblandad undervisning har flera positiva effekter inom det sociala 

området. Eleverna menade att man lär känna varandra bättre genom könsblandad 

undervisning, vilket leder till bättre sammanhållning i klassen, större gemenskap mellan 

elever samt ett förbättrat samarbete. Samarbetet blir även bättre på de andra lektionerna. Här 

kan likheter med Höglunds (1998) studie ses.  

     Det är dock inte alla pojkar och flickor som klarar av att samarbeta med varandra. Två av 

flickorna i studien (båda undervisas med könsblandad undervisning) tyckte att samarbetet på 

deras lektioner inte fungerar optimalt. Även Hussain (1989) fann att de flesta eleverna tyckte 

att samarbetet mellan flickor och pojkar fungerade bra, men att det fanns en del som inte höll 

med och dessa var till största delen flickor.  

     Värt att notera är att de flickorna i denna studie som sa att samarbetet inte fungerade så bra 

mellan flickor och pojkar, ändå tyckte bäst om den könsblandade undervisningen. De kunde 

själva se fördelar inom det sociala området, gällande den könsblandade undervisningen. Detta 

kan tolkas som att könsuppdelad undervisning inte är lösningen. Samarbetet mellan flickor 

och pojkar är inte alltid optimalt, men det lär ju knappast bli bättre om de inte får träna på att 

samarbeta med varandra.  

     En pojke med könsblandad undervisning tyckte för övrigt inte att samarbetet mellan 

eleverna (pojkarna) fungerade särskilt bra på deras lektioner. Han hävdade att de knappt 

samarbetade alls. Elevernas kön verkar alltså inte vara av avgörande betydelse för om 

samarbetet skall lyckas eller inte. 

 

5.3 Läraren 

Läraren spelar en viktig roll för hur undervisningen uppfattas. En pojke i studien berättade att 

det egentligen inte spelar någon roll om undervisningen sker i könsblandade eller 

könsuppdelade grupper, det är hur läraren är som avgör om undervisningen blir bra eller inte. 

Den här pojken undervisades i en pojkgrupp med en manlig lärare på en skola där flickorna 

undervisas av en kvinnlig lärare. Äldre läroplaner har innehållit könsskillnader och 

lärarutbildningen var (när kvinnorna väl fick tillträde till utbildningen) länge könsuppdelad 

(Lundvall & Meckbach 2003). Även om detta har förändrats verkar dessa könsskillnader leva 

kvar på sina ställen. Lärarna som undervisar idag kan ha gått en könsuppdelad lärarutbildning 

och undervisat utifrån läroplaner innehållande könsskillnader under en stor del av sitt 

yrkesverksamma liv. 

     Höglund (1998) menade också att läraren spelar en betydande roll för om den 

könsblandade undervisningen skall lyckas eller inte. Han meddelar att det är lärarens 

personlighet och undervisning som är viktig. ”Att läraren behandlar alla elever jämlikt under 

samgymnastiken har stor betydelse för att undervisningsformen skall lyckas.” (Höglund 1998, 

s. 57) En del flickor i min studie tyckte att den könsuppdelade undervisningen ledde till lägre 

krav på flickorna, inklusive en skillnad i aktiviteter mellan flickor och pojkar. Detta 

uppfattade flickorna som negativt. De menade att konsekvenserna kan bli att man lär sig och 

förbättras mindre. Lärarens roll blir således viktig för att undervisningen skall lyckas vid såväl 

könsblandad som könsuppdelad undervisning. Både vid könsblandad och vid könsuppdelad 

undervisning är det viktigt för eleverna att läraren behandlar dem jämlikt. 

 

5.4 Pojkars och flickors olikheter 

Flera elever i den här studien konstaterade i sina intervjusvar att det förekommer olikheter 

mellan flickor och pojkar. Olikheterna kan både ses som något positivt och något negativt. 

Elevernas positiva uttalanden innebar att olikheterna gör att man kompletterar varandra och 

har möjlighet att lära av varandra. Pojkarnas fysiska övertag kan motivera flickorna till att 

kämpa hårdare och försöka mera.  



Detta skulle innebära en fördel för den könsblandade idrottsundervisningen. Liknande resultat 

kan hittas hos Höglund (1998) där en del flickor uppgav att det blev högre intensitet på 

lektionerna när pojkarna var med, vilket gjorde att de fick kämpa mer på lektionerna. Flera 

flickor tyckte att det var positivt. 

     Höglunds (1998) studie visade att flickorna inte alltid får bollen vid lagbollspel utan att 

pojkarna till stor del spelar för sig själva, vilket kan vara en negativ aspekt med könsblandad 

idrottsundervisning. De negativa uttalande som eleverna i min studie gjorde angående flickors 

och pojkars olikheter berörde framför allt deras olika beteende, vilket också var speciellt 

påtagligt vid bollspel. En del pojkar i studien menade att flickorna kunde vara passiva under 

lektionerna, främst vid bollspel. Flera flickor upplevde pojkarna som väldigt tävlingsinriktade, 

att de tar över lektionen, är mer hårdhänta och att de inte alltid passar flickorna. Ämnet idrott 

och hälsa kan inte heller likställas med bollspel. Det finns aktiviteter där flickor kan ha ett 

övertag över pojkarna. Dessa aktiviteter verkar dock inte uppmärksammas i lika stor 

utsträckning.   

     En konsekvens av pojkarnas dominans kan bli att flickorna inte vågar ta för sig lika 

mycket. Den könsuppdelade undervisningen skulle då kunna få den positiva konsekvensen att 

flickorna skulle våga ta för sig mer, vara mer aktiva och få mer uppmärksamhet. Carli (2004) 

menar också att idrottsundervisning i könsindelade grupper skulle gynna flickorna eftersom 

deras aktivitetsgrad då skulle öka. Wernersson (1995) ställer frågan om man verkligen vinner 

det man hoppas genom att ha könsuppdelad undervisning och om dessa vinster väger tyngre 

än det man förlorar? I detta fall, är flickornas ökade aktivitetsgrad värt mer än möjligheten att 

lära av varandra och lära sig samarbeta?  

     Frågan är om flickorna är mindre aktiva för att pojkarna dominerar lektionen och inte 

passar till flickorna, eller om pojkarna dominerar lektionen och inte passar till flickorna för att 

de är passiva under spelet? Värt att fundera på är också om man bäst löser ”problemet” genom 

att dela gruppen efter kön, eller om man istället ska jobba för ett bra lektionsklimat där man 

tar hänsyn till varandra, där alla vågar göra sitt bästa och där läraren uppmärksammar flickor 

och pojkar lika mycket. 

 

5.5 Eleven själv 

Gällande vilken undervisningsform eleverna föredrar visade resultaten av denna studie inte på 

någon skillnad mellan flickor och pojkar (även om studien innehåller för få informanter för att 

dra någon generell slutsats om detta). Däremot menade flera elever i denna studie att olika 

individer kan gynnas olika mycket av de olika undervisningsformerna. Tydligast märks det 

bland flickor där de som tycker om och är bra på idrott skulle gynnas mer av könsblandad 

undervisning än de idrottsligt svagare flickorna. Detta kan kopplas till Höglund (1998) som 

fann att ”flickor med goda färdigheter i gymnastik” var mer positiva till könsblandad 

undervisning än ”fysiskt och motoriskt svagare flickor” (Höglund 1998, s.86). Ett liknande 

samband hade inte hittats bland pojkarna. Även Mattson (1993) skriver att det finns stora 

skillnader inom könen, både gällande färdighetsnivå och intresse, varpå man inte kan 

behandla könsindelade grupper som självklart enhetliga grupper. Som lärare måste man se till 

varje individ, istället för att anta att alla pojkar är lika och alla flickor är lika.  

     Det som i denna studie visat sig påverka, men kanske inte avgöra, elevernas uppfattningar 

om könsblandad och könsuppdelad idrottsundervisning är intresset för idrott, den personliga 

färdighetsnivån, synen på den egna kroppen och i ett fall religion. Religionen berörde dock 

mer praktiska aspekter (opraktiskt med slöja etc.) än uppenbart religiösa åskådningar. Synen 

på den egna kroppen berörde främst simundervisningen. Flera elever tog upp problemet med 

att många ungdomar är missnöjda med sina kroppar, har komplex och inte vill visa den inför 

andra, främst andra av det motsatta könet (eller inför någon alls om de kan undvika, men det 

är ett annat problem med omklädningsrummen).  



Som lärare kan vi jobba för ett bra lektionsklimat där eleverna är trygga med varandra, men 

komplex som rör den egna kroppen kan vara svårare att hantera. En lösning skulle kunna vara 

att ha könsuppdelad simundervisning vid simning även om man har könsuppdelad 

undervisning i övrigt. Det man måste reflektera över då är om man löser problemet eller bara 

skjuter det åt sidan ett tag.  

     Även elevernas nuvarande undervisningsform påverkade i viss mån deras uppfattningar 

om de båda undervisningsformerna. De flesta elever med könsuppdelad undervisning 

föredrog dock den könsblandade (vilket går emot Andersson & Winell 2010). Däremot kunde 

till exempel ett par elever med könsblandad undervisning se rent organisatoriska svårigheter 

med den könsuppdelade undervisningen (till exempel att det skulle bli väldigt få antal elever 

på lektionen). En pojke sa i intervjun att han föredrog könsuppdelad undervisning i samband 

med styrketräning. När jag undrade vad det berodde på sa han att det var något man hade vant 

sig vid. Generellt ville dock denna pojke helst ha könsblandad undervisning. Man skulle 

kunna tolka detta som att erfarenhet av den aktuella undervisningsformen påverkar elevernas 

uppfattningar om positiva och negativa saker med den, men avgör inte vilken 

undervisningsform de föredrar. 

 

5.6 Aktiviteten 

I intervjuerna gav eleverna uttryck för att olika aktiviteter passar olika bra i samband med de 

olika undervisningsformerna. Valet av undervisningsform vid de olika aktiviteterna kan 

kopplas ihop med elevernas positiva och negativa uttalanden om könsblandad respektive 

könsuppdelad undervisning. Till exempel var en fördel med könsblandad undervisning att 

man tränar samarbetsförmågan. Samarbetsövningar var också en av aktiviteterna där eleverna 

i studien tyckte att könsblandad undervisning passade extra bra.  

     Hussains (1989) studie visade också att aktiviteten har en viss betydelse för val av 

undervisningsform. Aktiviteter där flickor och pojkar var mest negativa till könsuppdelad 

undervisning var styrketräning och bollspel. Det finns en viss likhet mellan denna studie och 

Hussains. Eleverna i min studie nämnde framför allt prestationsgrenar, som till exempel 

styrketräning, som extra passande till könsuppdelad undervisning. Bollspel nämndes inte i 

stor utsträckning (det var speciellt ett par flickor som tyckte det kunde vara skönt med 

könsuppdelad undervisning ibland vid bollspel). Å andra sidan har endast sexton elever 

intervjuats i denna studie, vilket innebär att man ska vara försiktig med att dra förhastade 

slutsatser om de olika aktiviteternas betydelse för undervisningsformen. 

     I Höglunds (1998) studie hade eleverna svårt att komma på aktiviteter som lämpade eller 

inte lämpade sig bra för könsblandad undervisning, vilket till viss del är en skillnad jämfört 

med denna studie. En del elever i min studie kunde direkt ge exempel på aktiviteter. Andra 

hade svårare att komma på aktiviteter, men längre fram i intervjuerna när vi behandlade de 

olika utvalda aktiviteterna, kunde man utläsa att olika aktiviteter passar olika bra ihop med de 

båda undervisningsformerna. Höglund (1998) menar att denna svårighet att ge exempel på 

aktiviteter skulle kunna tyda på att det inte är aktiviteten i sig som avgör om den 

könsblandade undervisningen lyckas, utan på vilket sätt den genomförs. Även den nationella 

utvärderingen (Mattsson 1993) visade att aktiviteten i sig inte är avgörande för om 

könsblandad idrottsundervisning skall lyckas. Vid tolkning av intervjusvaren i denna studie 

kan man se ett liknande mönster. Aktiviteten har i sig en viss betydelse (till exempel pardans 

som inbegriper olika steg för män och kvinnor) men det finns flera andra faktorer rörande 

undervisningen som också är av stor betydelse till exempel lektionsklimatet och läraren. Värt 

att påpeka är också att alla elever i studien inte hade erfarenhet av alla aktiviteter som 

behandlades i intervjun. 

 

 



 

5.7 Slutsatser  

Utifrån resultat och diskussion har jag dragit några slutsatser. Ett bra lektionsklimat är viktigt 

för att undervisningen skall uppfattas som lyckad. Lektionsklimatet kan påverkas positivt och 

negativt av såväl könsblandad som könsuppdelad undervisning. Det finns flera positiva 

effekter att vinna av könsblandad undervisning inom det sociala området. 

Undervisningsformen är i sig inte avgörande för om samarbetet skall fungera. Om samarbetet 

mellan flickor och pojkar ska förbättras är dock könsblandad undervisning att föredra. Läraren 

spelar en viktig roll för hur undervisningen uppfattas, om den blir lyckad eller inte. Detta 

gäller oavsett undervisningsform. Pojkar och flickor är till viss del olika, vi kan se det som 

problem eller möjligheter. Det finns dock stora skillnader även inom könen och vi kan inte 

behandla könsindelade grupper som självklart enhetliga grupper. Lärare måste se till varje 

individ. 

     Elever kan se både fördelar och nackdelar med såväl könsblandad som könsuppdelad 

idrottsundervisning. Det positiva med könsblandad undervisning väger tyngre än det positiva 

med könsuppdelad undervisning. Av detta kan man dra slutsatsen att könsblandad 

undervisning är att föredra, men att läraren måste föra en dialog med eleverna för att 

undervisningen ska bli så bra som möjligt. Vi behöver uppmärksamma nackdelarna och 

försöka förbättra dessa situationer. Vi kan använda oss av denna slutsats i vårt arbete att 

optimera elevernas undervisning i idrott och hälsa. 
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Rullstolshandboll – en ”Lundauppfinning”. 
 
Upprinnelsen till den nya handikappidrotten rullstolshandboll är intressant. Bengt Persson på 

Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund ställde en fråga till de bägge allsvenska 

handbollslagen i Lund – H43 och Lugi – om det bland klubbarna fanns någon inriktning mot 

funktionshindrade – helt enkelt om man spelade rullstolshandboll. Detta var 2007. Svaret blev 

nekande, men samtidigt såddes ett frö hos några ledare inom H43-s handbollssektion. Varför 

inte testa idén? En av dessa ledare var flicklagstränaren i H43  - Carina Sacher. Samtidigt 

finns naturligtvis en hel del problem, när man ska introducera en helt ny idrott. Här fanns ju 

inga regler och i förlängningen inga lag att möta. Men Carina insåg att problem är till för att 

lösas. Hon tog kontakt med Anders Wiiand på Svenska Handbollsförbundet för att få medel ur 

Idrottslyftet. Förbundet visade stort intresse och medel erhölls. I stället för att inordnas under 

SHIFs kappa tog Handbollsförbundet ansvar för administration och tillsammans med främst 

H43 utveckling av sporten.  

 

Som handikappidrottsforskare är det intressant att notera att handikapphandbollen redan från 

start ses som en ”mixad” sport, dvs där både funktionshindrade och icke-funktionshindrade 

kan spela enligt devisen ”alla kan vara med”. Så här säger Carina vid en intervju i 

Skåneidrottens skrift Skånes Idrotter 2011: 

 

- Vi vill blanda handikappade och icke handikappade i våra lag, alla ska kunna vara 

med. I våra lag, en målvakt plus fem utespelare, ska minst tre spelare ha ett 

funktionshinder, som gör att de inte kan spela ”vanlig” handboll. Man blandar friskt i 

åldrarna och lagen är mixade.  

- Vi räknar som exempel inte ”skadepoäng” som man gör inom rugbyn och basketen. 

Det ska vara enkelt. Det handlar om spelarnas identifikation. 

 

Rullstolshandbollen är också på väg att internationaliseras. Vid ett konvent i Wien 2008 

träffades representanter för intresserade länder och Carina tillsammans med fransmannen 

Laurante Bosle påtog sig uppdraget att urforma regler och skapa struktur åt verksamheten. 

Detta kan ses som början av en lång process. Hur har det gått med den internationella 

utvecklingen? Jo, Norge och Island är på gång liksom ett antal andra europeiska länder. I 

Sverige var som nämnts H43 först, men andra följer efter. Nu finns det lag i Växjö, Piteå 

(Strömsnäs GIF) och nyblivna elitserielaget Skånela. Rullstolshandbollen har visats upp vid 

ett flertal tillfällen, t.ex. handikapptävlingen Malmö Open, vid förra årets VM i handboll, 

ungdomsturneringen Lundaspelen samt som pausunderhållning vid H43s allsvenska 

handbollsmatcher.  

 

I början var de icks-funktionshindrade spelarna helt överlägsna sina funktionshindrade 

kamrater inom rullstolshandbollen, men idag är situationen den motsatta. Vanan att hantera 

rullstolen var mer avgörande än själva handbollskunnandet samtidigt som de 

funktionshindrade blev allt bättre som handbollsspelare. I min avhandling (”Handikappidrott. 

Mellan tävling och rehabiliterring”,1997) om handikappidrotten med fokus på rullstolstennis 

ställde jag en fråga till mina rullstolstennisspelande respondenter: Vad skulle ni säga om 

rullstolstennisen utvecklades till en ”mixad” idrott med både funktionshindrade och icke 

funktionshindrade spelare? Här hänvisade jag till Stefan Edberg som samma år hade lagt av 

med tennisen.  

Responserna var tudelade – hälften tyckte det var bra (skulle höja statusen på sporten), medan 

den andra halvan var mer negativ (de bättre tennisspelarna skulle ta över). Tyvärr har 



rullstolstennisen aldrig blivit en mixad sport mer än vid enstaka tillfällen på klubbnivå. 

Utvecklingen inom rullstolshandboll visar att de funktionshindrades vana på att hantera 

rullstolen parat med ökad handbollsskicklighet fäller utslag i det långa loppet. Förmodligen 

hade utvecklingen varit densamma inom rullstolstennisen.  

 

Tillbaka till Carina Sacher, som visar att det ofta är just eldsjälar som hon som driver 

utvecklingen framåt. Hon är helt enkelt en entreprenör inom handikappiddrotten, som i viss 

mån kan jämföras med Arne Yngström från Örebro, som för drygt trettio år sedan 

introducerade och utvecklade orientering för funktionshindrade. Även här administrerades 

sporten inom specialförbundet - Svenska Orienteringsförbundet. Carina Sacher har även haft 

andra järn i elden, bl.a. som initiativtagare till Höllvikens första damlag och Atlantis Dart 

Club. Hon blev utsedd till Årets idrottsledare 2011 i Skåne (utsedd av Skåneidrotten) och fick 

samma år Lunds kommuns pris som Årets eldsjäl samt stadens integrationspris.  

 

Man kan säga att H43 Wheelers med Carina Sacher i spetsen leder utvecklingen inte bara 

nationellt utan även internationellt. Historiskt kan nämnas att en tidigare eldsjäl -  

folkskolläraren Yngve Wallmer på Parkskolan i Lund - den 1 oktober krigsåret 1943 bildade 

H43 på Evas Conditori i Lund – ett lag som från början bestod av hans egna elever. Idag är 

H43 en av landets ledande handbollsklubbar med elitserielag både på herr- och damsidan, 

cirka 50 ungdomslag i serieverksamhet, aktiviteter inom både street- och beachhandboll samt 

som framgår ovan pionjär inom rullstolshandbollen. Tyvärr har de bägge elitlagen inte rosat 

marknaden i år utan bägge får kvala för att rädda sig kvar i högsta divisionen. För damerna ser 

det ljust ut, medan det är mer ovisst för herrarna.  

 

För mej som handikappforskare är det extra roligt att den nya sporten rullstolshandboll har 

initierats i Lund och av min ”hemklubb” H43. Jag kommer att följa utvecklingen med stort 

intresse. Kanske får vi se sporten i Paralympics eller kanske ännu hellre - i de olympiska 

spelen inom en framtid. Man kan alltid hoppas! 

 

Anders Östnäs 

handikappidrottsforskare 
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Introduktion 

 

När jag för Idrottsforum våren 2005 recenserade Allen Guttmans klassiker  ”Sports: The First 

Five Millennia” från 2004 inledde jag med ett citat hämtat från sociologen Norbert Elias som 

löd: ”Studies of sport which are not studies of society are studies out of context”. Det var 

ledorden i Guttmans redogörelse om idrotten under 5000 år. Det kan även ses som ledord i 

Jan Lindroths bok om idrott under 5000 år. Jan Lindroth, som är professor emiritus i historia 

med inriktning på idrott, kan tveklöst jämställas med Guttman både när det gäller 

vetenskaplig status och idrottshistorisk produktion. Lindroth skrev redan för cirka 50 år sedan 

en artikel kring Stockholmsolympiaden 1912  i press och politik – troligen den första artikeln 

författad kring idrott på en historisk institution. Den artikeln torde för övrigt vara synnerligen 

aktuell nu inför solskensolympiadens 100-årsjubileum.  

Idrottsfenomen sågs knappast med blida ögon på vare sig historiska eller för den delen 

sociologiska institutioner i Sverige på den tiden. Samma förhållande gällde även för stora 

delen av västvärlden. Ett av Allen Guttmans förstlingsverk kring idrott var från 1978: ”From 

Ritual to Record: The Nature of Modern Sports.  Fyra år tidigare – 1974 – hade Lindroth 

kommit ut med sin banbrytande avhandling om idrottens väg till folkrörelse – den första i sitt 

slag i Sverige. Det finns alltså en tydlig parallellitet mellan dessa bägge nestorer inom 

idrottens historia. Jag återkommer till detta längre fram. 

Jag kommer förresten i sammanhanget att tänka på ”a minor classic” i form av Göran 

Patrikssons bok ”Idrottens historia i sociologisk belysning från 1973. Göran Patriksson – 

professor i pedagogik med inriktning på idrott och nyligen avgången ordförande i SVEBI – 

var och är en pedagog med intresse för sociologiskt färgad idrottshistoria ungefär som Norbert 

Elias var sociologen, som bl.a. intresserade sig för idrottshistoria utifrån idrottens historiska 

”långa vågor”. Det senare låg i linje med den franska historietraditionen med rötter i Annales-

skolan. Patrikssons idrottshistoriska bok mynnar för övrigt ut i en analys, som utgår från Elias 

idrottssociologiska synsätt och som bl.a. utgår från att våldet inom idrotten påtagligt har 

reducerats sedan 1800-talet och än mer om man jämför med den medeltida idrotten.  

En sammanfattande reflektion och poäng  från mina resonemang ovan är att sociologin, dvs 

vikten av att sätta in ett fenomen i ett samhällelikt kontext, är en viktig skärningslinje oavsett 

om man vill skriva idrottens historia som ”ren” historiker eller som pedagog. Inom disciplinen 

sociologi utgör dessutom ”historisk sociologi” en viktig del av det sociologiska 

”smörgåsbordet”. Se även Östnäs 2000 (” Idrottssociologi – en gren av det sociologiska 

trädet”, Aktuell Beteendevetenskaplig Idrottsforskning/Svebis Årsbok).  

 

Bokens upplägg och form 

 

Det ska sägas direkt: det här är en god mening rik bok som utgår från de gamla egyptierna och 

spänner kring idrotten fram till våra dagar. De olika perioderna fördelar sig enligt följande: 

antiken (3000 f.Kr – 300 e. Kr) – medeltiden (300 e.Kr – 1500) – tidigmodern tid (1500 – 

1789) – modern tid uppdelad på förkrigstid (1789 – 1914), mellankrigstid (1919 – 1939) och 

efterkrigstiden (1945 -  ). Den är dessutom mycket lättläst och inte minst pedagogiskt 



upplagd. Varje större kapitel inleds med en pedagogisk ingress kring dels förevarande 

samhällsstruktur, dels en pedagogisk hint om innehållet i kapitlet. Inom parentes kan jag 

nämna att jag som mångårig uppsatshandledare på olika nivåer i bl.a. Lund, Helsingborg och 

Kalmar lägger  stor vikt vid att just betona att man som uppsatsförfattare/bokförfattare ska 

verka som pedagog (=vägvisare) för läsaren bl.a. via pedagogiska ingresser.  

Boken kan ses som  en uppföljning, utvidgning och mer forskningsinriktad utveckling av den 

bok som Lindroth skrev tillsammans med lundahistorikern/författaren K.Arne Blom från 

Lund – ”Idrottens historia. Från antika arenor till modern massiddrott” (1995).  

 

Boken innehåller tio kapitel med idrottsliga förkortningar och referenser. Ett rikhaltigt och väl 

inplacerat bildgalleri förhöjer ytterligare läsvärdet. De tio kapitlen behandlar följande:  

 

- Introduktion 

- Antiken 

- Medeltiden (300 f Kr – 1500 e Kr) 

- Från renässans till revolution (1500 – 1789) 

- Moderna tider – i startgroparna (1789 – 1850) 

- Engelsk tävlingsidrott – olympisk rörelse – internationell organisering (1850 – 1914) 

- Idrotten blir folkrörelse i Sverige (1850 – 1914) 

- Idrotten blir massrörelse (1914 – 1950) 

- Svensk idrott i efterkrigstid (1950 – 2010) 

- 1900-talets internationella idrott – några aspekter 

 

Det här är utan tvekan en bok för en bred målgrupp med allt ifrån idrottsinriktade utbildningar 

på gymnasie- och akademisk nivå, idrottslärare och idrottsforskare till aktiva och verksamma 

inom den breda idrottsrörelsen, idrottspolitiker samt en idrottsintresserad allmänhet. Den kan 

ses som en samtida klassiker och en värdig efterföljare till den tidigare nämnda boken 

”Idrottens historia” från 1995.  

 

Några reflektioner kring innehållet 

 

Ja, det är svårt att lyfta fram några speciella avsnitt i boken, men om jag ska göra ett försök så 

får det bli kapitel 7 – Idrotten blir en folkrörelse i Sverige (1850-1914). Detta är definitivt Jan 

Lindroths ”hemmaplan” eftersom hans banbrytande avhandling från 1974 handlade just om 

detta ( ”Idrottens väg till folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915). Här belyser 

Lindroth utifrån ett närmast sociologiskt synsätt hur den framväxande idrottsrörelsen vävs 

samman med samhällsstrukturen och politiska ställningstaganden. En kärnpunkt i 

idrottsutvecklingen var den dåtida nationalismen, som kan sägas gynna utvecklingen av 

idrottsrörelsen. Här finns också kopplingar till den internationella idrotten – främst den 

anglosachiska. Idrotten organiseras och utvecklas i samklang med Sveriges närmast 

dramatiska utveckling från att fattigt bondeland i Europas utkant till ett modernt industriland. 

Sverige blev dessutom i slutet av 1800-talet ett folkrörelseland utan motstycke i världen.  

Idrottsrörelsen var långt ifrån först på banan: frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, 

arbetarrörelsen och – ej att förglömma – skarpskytterörelsen låg före i tiden. Dessa tidiga 

folkrörelser kan sägas ha berett vägen för idrottsrörelsen, även om dessa var väsensskilda till 

sin karaktär. Lindroth nämner ett antal nyckelord, som grund för ”folkrörelsesverige”: 

folkomflyttningar, rotlöshet, avgränsad fritid, behov av social samvaro i nya former, krav på 

samhällsinflytande, samhälleliga missförhållanden, reformkrav och opposition mot etablerad 

överhet (sid 150). Man kan sammanfattningsvis säga att idrottsrörelsen var sist ut av de större 

folkirörelserna, men blev i förlängningen störst!  



Pionjärperioden – 1850-1915- innebar inte att idrotten snabbt blev en folkrörelse utan att 

denna centrala period la grunden för idrotten som folkrörelse – vägen mot folkrörelse. Det är 

närmast påföljande period (kapitel 8: Idrotten som massrörelse 1914-1950) som idrotten på 

allvar expanderar – med organisering av idrotten på alla plan via lokalföreningar och  

idrottsförbund upp till Riksorganisationen  - Sveriges Gymnastik- och Idrottsföreningars 

Riksförbund (RF). Denna bildades redan 1903 och bytte 1947 namn till Sveriges 

Riksidrottsförbund. Det tidigare namnet indikerar också på den ideologiska kamp som 

påbörjades under mitten 1800-talet mellan Linggymnastiken (företrädd initialt av P.H. Ling 

och senare sonen Hjalmar Ling) och den från England ”importerade” idrotten med Viktor 

Balck (1844-1928) som pionjär. Denna kamp pågick med varierande styrka ända fram till 

1940-talet. Den här ideologiska kampen mellan gymnastiken och idrotten har också genom 

åren manifesterats på skolidrotten, där skolämnet länge hette ”gymnastik med lek och idrott” 

för att via lgr 80 (läroplan för grundskolan) ändra namn till ”idrott” och senare på 1990-talet 

anta dagens ”titel” – ”idrott och hälsa”. Det visar på gymnastikens starka ställning i Sverige 

genom åren samtidigt som dess ”makt” gradvis avtagit.    

 

I sista kapitlet tar Lindroth kort upp några aspekter på den internationella idrotten, där 

faktaredovisning kombineras med diskussionsunderlag. Man kan säga att den globala idrotten 

styrs av den olympiska idrotten och den mer allmänna idrotten. I Sverige har vi ju två 

organisationer som ibland står emot varandra: SOK med fokus på den olympiska idrotten och 

dess grenar och RF som styr den mer allmänna idrotten. Här blossar ibland strider upp kring 

ledarskapsfrågor och ekonomiskt tilldelade medel.  

Sammanfattningsvis är Lindroth – av naturliga skäl – främst inriktad på den svenska idrotten 

och dess utveckling samtidigt som det finns rikligt med internationella utblickar främst med 

relatering till England. Detta England som i viss utsträckning kan ses som den moderna 

idrottens moder på samma sätt som Grekland och senare Rom var de geografiska områdena 

för idrottens ursprung.  

 

Några jämförelser med Allen Guttman  

 

Här finns både likheter och skillnader. I inledningen till bägge böckerna behandlas den aldrig 

sinande diskussionen kring definitioner av begreppet idrott. Guttman har en intressant 

indelning som ser ut på följande sätt: leken (play) indelas i spontanlek och organiserad lek 

(spel/games). Den senare indelas vidare i icke-tävlingsinriktad och tävlingsinriktat spel 

(contests) för att avslutas med intellektuell ”contests” och fysisk contests (sports). I Sverige 

har vi under de senaste 40 åren fört diskussioner kring idrottsbegreppet. RF har sedan 1995 

vid riksidrottsmötet 1995 i Umeå fastnat för följande definition: idrott är fysisk aktivitet för 

att kunna prestera mera (tävlingsidrotten), ha roligt (leken) och må bra (hälsoaspekten). Även 

kapitlen om den tidiga antika idrotten är påfallande lika i bägge böckerna.  

Guttmans bok tar upp betydligt vidare perspektiv än Lindroth. Här berörs t.ex.  asiatisk idrott 

och afrikansk idrott något som Lindroth inte berör i någon större utsträckning. Här finns en 

indelning både på länder och olika sporter, vilket ger ett bredare global inriktning. Letar man 

efter svenska idrottsmän eller kvinnor i Guttmans bok får man nästan leta förgäves. De enda 

svenskar som nämns är Björn Borg och P.H. Ling. Bägge togs upp i mycket rapsodiska 

ordalag. En annan sak som är utmärkande för Guttmans bok är författarens extensiva 

referenser – drygt 70 sidor plus ett index på cirka 25 sidor. Detta att jämföra med Lindroths 

referenser på 5 sidor!  

Man kan sammanfattningsvis säga att böckerna väl kompletterar varandra – Lindroths bok 

med fokus på Sverige och Guttmans med ett mer globalt perspektiv. En parallell läsning av de 

bägge böckerna kan rekommenderas.  



 

Avslutning 

 

Jag vill avslutningsvis starkt rekommendera Lindroths både välskrivna och pedagogiska bok 

som en bas för förståelsen av den svenska idrottens utveckling från medeltiden och fram till 

våra dagar, där även idrottens globala rötter från antikens Grekland tas upp. Det är inget 

överord att säga att det är en bok för alla – även för dem som är mindre intresserade av idrott. 

Det är trots allt så att flertalet i vårt land på olika sätt kommer i kontakt med idrotten – om 

inte annat så genom våra ungdomar. Den svenska idrottsrörelsen med sina drygt 3 miljoner 

medlemmar – en tredjedel av svenska folket – är sedan länge landets största folkrörelsen – en 

rörelse som ingen kan vara helt opåverkad av. Vill man sen ta del av idrottens utveckling 

utifrån ett mer globalt perspektiv kan man med fördel läsa Guttmans bok. De bägge böckerna 

kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.  

 

Anders Östnäs 

Idrottssociolog 

SVEBI/Lund universitet  
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Möte med intressanta idrottspersonligheter - Börje Jeppsson, 
tyngdlyftare 
 

Börje Jeppsson, numera 83 år, var i sin ungdom mycket stark, riktigt urstark. Han säger själv 

anspråkslöst att det var väl inget märkvärdigt med det. Det var helt enkelt vanlig  

”bonddrängastyrka” som han uttrycker det.  I unga år tog han en spannmålssäck på 110 kg 

under vardera armen och sprang iväg med dem! Han lyfte också 200 kg som hängde i en 

repögla runt långfingret. Jag invänder och säger att alla drängar var väl inte så starka och 

kunde göra sådär. Nej, det får han ju tillstå. Han upptäckte ganska tidigt i livet att han var 

starkare än sina jämnåriga och började lyfta saker hemma på gården i Högseröd. Parallellt 

med det dagliga tunga fysiska arbetet i lantbruket tränade han med hemmagjorda vikter, vilket 

gjorde att han blev ännu starkare. Så småningom fick han råd att köpa en stång med vikter och 

försökte sig på tyngdlyftning ”på riktigt”. Han säger att han hade hållit på med egna övningar 

så pass länge och inte hade lärt sig hur man skulle göra.  

 

-Ja, jag lärde mig egentligen aldrig någon riktigt bra teknik, men jag klarade mig rätt bra på 

att jag var så stark, säger han. Men hade jag bara fått lära mig rätt teknik så!  

 

Han gick med i Lunds TK och började tävla i tyngdlyftning. De discipliner som ingick i 

tyngdlyftningens tävlingsmoment var press, ryck och stöt.  År 1951 blev han svensk 

juniormästare och vintern 1952 svensk seniormästare i mellantungvikt. Han blev uttagen i 

OS-truppen som skulle åka till Helsingfors sensommaren 1952. Dåvarande förbundskaptenen 

Oskar Björklund meddelade att Börje skulle infinna sig på Bosön på ett träningsläger i juni. 

Börjes far protesterade och sa att det gick inte alls för då skulle höskörden vara i full gång. 

Börje fick meddela att han skulle inte kunna komma till lägret. Björklund undrade då om det 

istället skulle kunna gå att hålla träningsläger om hela tyngdlyftningstruppen kom ner till 

Jeppssons gård. Börjes mor samtyckte till att hålla med mat och logi, bara de fick in höet! 

Truppen kom och dagarna förflöt med höskörd halva dagen och träning med vikter i 

trädgården andra halvan av dagen. Börje minns att särskilt tyngdlyftaren Arvid Andersson 

gjorde stor nytta i höskörden. Starke Arvid, som han kallades var oerhört stark. Han blev 

världsmästare i Paris 1946 och är hittills den ende tyngdlyftaren som fått Bragdguldet.  

 

- Men han var ju bonddräng hemma i Kristinehamn, så han hade handlaget. Det hade inte de 

andra, men de gjorde ett gott jobb allihop. Höet kom in och far var nöjd.  

 

Olympiska spelen i Helsingfors var en fantastisk upplevelse. Börje fick flyga från Stockholm, 

vilket i sig var en stor upplevelse. Han minns inmarschen i arenan som högtidlig och 

finstämd. Han minns tydligt de stora mattälten i finländsk blå- och vitrandig tältduk där alla 

de olika idrottarna åt - alla utom ryssarna. De fanns inte med bland de andra. Hur gick 

tävlingen då? Börje slutade på en 11:e plats och var halvnöjd med det. Han önskade att han 

haft bättre teknik, för styrkan hade han. Han blev svensk mästare 1953, Nordisk mästare 1953 

och 1954. Men 1954 var det sedan slut på karriären. Han lyfte en traktor och diskarna i ryggen 

sprack!  

 

- Va, lyfte en traktor? Hörde det till träningen eller var det bondjobbet som krävde det?, 

frågade jag förvånat. 

- Inget av det, säger han, det var bara lite tufft att lyfta så tungt. Jag ville visa mina 

krafter. Jag satte ryggen under och lyfte, jag hade en jutesäck emellan så det inte 

skulle trycka så hårt på kotorna, men det höll inte. 



- Vad vägde traktorn? frågade jag. 

- Ja, ungefär 800 kg och så satt det fem stora karlar på traktorn så det blev väl ungefär 

1200 kg. 

 

Jaha, sa jag, och tänkte på mina studenterna för vilka jag tjatar om hur man lyfter en 

gymnastikbänk på ca 20 kg på rätt sätt för att de inte ska fördärva sin rygg! Han frågar mig 

plötsligt om jag vet vad en sådan där situp är för något.  

 

- Ja, säger jag, hurså? 

- Jo, jag är nog den ende i Sverige som har gjort en situp med 160 kg på bröstet. Tror du 

det är fler som gjort det? 

-  Jag vet inte men jag ska höra mig för. 

 

Så är det någon av er som har gjort en situp med 160 kg på bröstet, eller sprungit med två 110 

kilos spannmålssäckar under armarna eller lyft en traktor med fullvuxna gubbar på så vill jag 

att ni mailar mig direkt så kommer jag och gör ett reportage! 

 

Jag frågar till sist Börje om han har någon idé om varför han är så stark. Han uttrycker det 

som att det finns ”krafter” i släkten, en stark morbror och även hans mor var stark. Hon bar 

100 kilos spannmålssäckar, fast bara en åt gången! Hans nio år yngre kusin, Ingvar Asp, blev 

så inspirerad av Börjes träning i tyngdlyftning att han också började träna och blev senare 

svensk mästare och olympier i OS i Tokyo 1964.  

 

Ja, plötsligt har jag varit sportreporter för en liten stund! Inte i realtid utan i retrospektiv tid. 

Roligt och intressant att få ta del av hur det var förr. Jag frågade Börje vad han tycker om 

idrotten av idag. Han tycker det är spännande och intressant, men tycker att så mycket är 

annorlunda och det kan man väl hålla med om!  

 

- De är mer artister nu, och så är det mer pengar i idrotten. Jag hade inga pengar så ibland 

kunde jag inte åka och tävla. Lunds TK försökte få in lite pengar men det var svårt. En 

gång fick jag 50 kronor från Ruben Rausing i Lund. Det gjorde att jag kunde åka och tävla 

i Kalmar utan att ta alla mina egna pengar till det.  

 

Till sist så vill jag som fullständig novis inom tyngdlyftningsområdet förmedla ett gott råd när 

ni ska styrketräna nästa gång: 

Var rädd om era diskar och lyft inte traktorer hur som helst! Särskilt inte en traktor som det 

sitter fem kraftiga gubbar på! 

 

Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed 
 

      

 

 

 

  



How do you feel? How do you feel in the sport interview? 
 

I would like to begin my short article by posing some questions around the sport interview. It 

is not a scientific article, the aim is just to stimulate debate on ethical issues relating to sports 

interviews conducted in the media.  I will pose some questions and in between the questions, I 

will attempt to make a rational connection between some of the dimensions of sports 

journalism, athletics and psychology. 

 

First question: When was the last time you heard anything out of the mouth of an athlete in an 

interview immediately following competition that sounded articulated or intelligent? 

Generally speaking, and of course there are exceptions, the athlete in any form or context is at 

serious disadvantage when post contest interviews are conducted.  For example, imagine this 

scene from a sport television broadcast. An athlete has won the race and is interviewed. The 

focus is of course on the victory. What kind of questions does the sport journalist ask the 

athlete? And what kind of answers does he athlete give to the questions? The most common 

line of questioning seems to be about feelings with questions like: 

How do you feel? or Can you describe your feelings? 

Tell us how it feels to .......? or What is it like to ......? 

 

Again imagine the scene with an athlete who has just completed a game, a match, a marathon, 

a race or whatever. The drama is almost overpowering. After the performance an exhausted 

athlete is facing a battery of television cameras, jostling for a favorable position, all seemingly 

to capture every angle and trying to hear every word.  Everywhere microphones, headphones, 

lots of technical stuff and lots of people. Congratulations, celebrations are coming from every 

direction. Constructing a sensible line of questioning seems to be a challenge for the journalist 

as the athlete is cornered, the journalist with microphone in hand shoves the instrument 

toward the athlete and recites the inevitable question, ”How do you feel?” 

 

Suddenly the athlete is placed in a situation perhaps far more difficult than the former contest. 

The athlete has only a few brief seconds to show that he or she is able to act intelligent, to 

have self-discipline, to have a clear head and to keep the emotions in check. So it is not hard 

at all to believe that athletes often have difficulties in responding in a sensible manner. And 

above all, they also have to answer the impossible question “How do you feel?” The athletes 

smile towards the cameras, looking generally confused and stupid. The most common 

answers to these kind of question seem to be something like: 

”It is indescribable.” or ”I can’t describe the feeling.” or ”It is  an awesome feeling.” 

 

Of course, it is indescribable! It is an impossible question to answer. In fact, the athletes are 

forced to say over and over again, that they can’t answer the question, they can’t describe the 

feeling. They can’t explain what happened. When the sport journalist asks the athlete to 

describe the sequences and the feelings of the moment, it may be virtually impossible for 

them to do so. In attempting to, the athlete’s response may come off as charming, but more 

often comes off as simply nonsense and puts the athlete in a stupefying light. According to 

this, the athletes are showing up a face of low intelligence. Here lies a danger, sport 

journalists will reinforce the view among people in general that most athletes are not very 

clever. This opinion may be reinforced especially among people with an already low interest 

in sports and outmost among people with negative attitudes towards sports. A common 

impression is that athletes have lower intelligence than normal. The question is how much of 

this impression comes from the exposed sport interview?  

 



The athlete says “It is indescribable”. What lies in that expression? It is postulated from 

studies in neuropsychology that human memories are in some way categorized into declarable 

and non-declarable memories. Declarable memories are further divided into semantic and 

episode memories. Declarable memories are possible to describe with words. Non-declarable 

memories are divided into perceptual and procedural memories. These kinds of memories are 

to a high level impossible to describe verbally or semantically. You have the memories, but 

can’t put any words on them. The procedure memories include memories from all genetic and 

learned movements, motor skills and motor control. . Perceptual memories are all the sensory 

memories which are very powerful memories, but they are highly non-verbal. Emotions are 

also difficult to describe with words. In the sport situation the non-verbal memories are highly 

activated. As applied to sports, our nerve-muscle system memorizes the particular motions 

that enable the body to perform certain actions. The internalization of movements is the result 

of many hours of practice. You can duplicate learned movements without thinking, but still 

you can’t describe it. As a matter of fact, when we try to be too aware of the movements a 

well learned skill can be disrupted. 

 

When the sport journalist asks the athlete to describe the sequences and feelings in the 

movements and the feelings from the sport performance or the moment of victory the victory 

it is predominantly within the no-verbal area. The athlete can only express the joy or despair 

with short and empty-headed expressions with a stupid looking face. This line of questioning 

could be seen as an ethical issue. Is it correct from an ethical point of view to pose impossible 

questions? Should sport journalists be better trained and specifically educated about what 

conditions is possible for an athlete to answer  in such questioning from a human 

psychological point of view in order to give the athlete a fair chance to construct intelligent 

responses?  Little is said about the prior training, qualifications or experiences of the 

interviewer suggesting that the slippery issues of journalistic ethics and athlete’s rights and 

how they can effectively interact in a positive manner with the media has been ignored. 

Another example of athletes being falsely portrayed is that generally speaking athletes don’t 

know when sports media not only cross ethical boundaries but legal ones as well. In 

conclusion I leave you with a final question. Is it appropriate to begin questioning the degree 

of formal training and preparation necessary to meet and uphold the basic principles of 

responsible journalism also in sports media? 

 

Ann-Christin Sollerhed, Högskolan Kristianstad. 

ann-christin.sollerhed@hkr.se 
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master’s programme in sport sciences, 
sport psychology 

programme overview 
The aim of the programme is to provide in-depth knowl-

edge, skills and abilities in the field of sport sciences, from a 

number of different scientific perspectives. Particular focus 

is placed on advanced in-depth study of sports medicine and 

sport psychology. 

the programme includes second-cycle 
courses in 
• competences in sport sciences – sport medicine 

• mental aspects of sport and physical performance 

• medical and technical aspects of sport and physical per-

formance 

• leadership and communication

• applied sport and exercise psychology (team and individual) 

An important aspect of the programme is close contact with 

potential future employers and workplaces through intern-

ships.

programme modules/courses 
Competences in Sport Sciences – Sport Medicine (7.5 ECTS), 

Mental Aspects of Sport and Physical Performance (7.5 

ECTS), Leadership and Communication (7.5 ECTS), Medical 

and Technical Aspects of Sport and Physical Performance 

(7.5 ECTS), Applied Sport and Exercise Psychology (individu-

al) (15 ECTS), Applied Sport and Exercise Psychology (team) 

(15 ECTS), Internship – Sport Psychology (15 ECTS), Scientific 

methodology (15 ECTS), Master’s degree thesis (30 ECTS)

There are approximately 10 hours in class per week.  

career prospects
As a graduate from this programme you will have extensive 

sports-related job opportunities. Possible careers include 

positions in both the public and private sectors. In addition, 

the programme provides preparation for PhD studies and 

an academic career.

• 2 years, full time, 120 ECTS credits

• Faculty of Medicine

• Lund Campus

• Number of places: 10

• Application deadline – See www.lunduniversity.lu.se 

• Programme start – autumn 

what students say
“Through my working experience as a Head Principal for 

five years in an Elementary School, I know that to advanced 

knowledge in the mental part of sports is an advantage in 

management and leadership in other fields than sports. In 

other words, I´m hoping that this education will help me to 

become better prepaid for live.” 

Ellert Örn Erlingsson, from Iceland

admission requirements and how to apply
Admission requirements
A Bachelor’s degree of at least 180 credits, or equivalent 

degree from another country, at least 90 credits of sports 

science or equivalent subject areas, such as sport psychology, 

sports medicine, sports, physiotherapy, health education or 

public health. English B (advanced), see 

www.lunduniversity.lu.se for details on English proficiency 

levels.

How to apply
1. Go to www.lunduniversity.lu.se and find the programme. 

Click on “Apply” and follow the instructions for the online 

application form on the Swedish national application web-

site. 

2. Send your supporting documents (for details on docu-

ment requirements, see www.universityadmissions.se ):

- Cover sheet

- Certificates and diplomas from previous studies at an in-

ternationally recognised higher education institution (uni-

versity or university college)



contact
Programme webpage: www.lunduniversity.lu.se/Sport-Psychology 

Programme director:  Erwin Apitzsch, +46 (0)46 222 9115 

Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se  

about the faculty of medicine
The Faculty of Medicine is one of eight faculties at Lund 

University and offers a wealth of research, postgraduate 

and educational programmes in medicine, public health, 

biomedicine, sports medicine and nursing to name a few. 

The Faculty encompasses 2500 full-time undergraduate 

students enrolled in 9 degree programmes, as well as 900 

postgraduate students and 1200 employees.

Research spans across a broad area from basic experimental 
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1. Forskarskolan idrott och hälsas didaktik – en statlig satsning på 
verksamma lärare
Suzanne Lundvall

 

 

2. Ingress 
Inom relativt kort tid har en forskarskola i idrott och hälsas didaktik 
etablerats. Den svenska regeringen genomför en historisk satsning 
på verksamma lärare i idrott och hälsa, som saknar motsvarighet 
internationellt. Artikeln belyser forskarskolans inriktning, deltagande 
licentiander och, inte minst, de utmaningar som väntar.

 

(2)Bakgrund

För nästan exakt ett år sedan beslöt regeringen med 
utbildningsminister Jan-Erik Björklund i spetsen, att en av statens 
satsningar på skolan skulle bestå av forskarutbildade lärare. Med 
hjälp av detta s.k. forskarlyft, inom Lärarlyftet, ska kvaliteten 
inom den svenska skola långsiktigt höjas. Vetenskapsrådet (VR) var 
den myndighet som fick i uppdrag att utlysa medel till praktiknära 
forskarskolor i ett undervisningsämne, eller ämnesdidaktik för 
förskollärare. Pressmeddelandet den 1/3 2011 löd:

200 nya lektorer i skola och förskola

Regeringen har beslutat att satsa 251 miljoner kronor på 
forskarskolor där cirka 200 lärare och förskollärare ska kunna utbilda 
sig till lektorer. 

– Vi måste höja kvaliteten i svensk skola och då är riktigt 
välutbildade lärare en viktig del. Dessutom skapar lektorer 
karriärvägar inom läraryrket. Idag är ofta vägen framåt att lämna 
klassrummet och bli byråkrat. Det måste vara möjligt för en 
duktig lärare att göra karriär i den undervisande rollen, säger 
utbildningsminister Jan Björklund.

 

På flera högskolor med lärarutbildning startade ett intensivt jobb 
med att, inom mindre än en månad, skriva fram ansökningar. Många 
var de forskargrupper som kände en stark motivation att söka de 



utlysta medlen, bland annat de som under lång tid efterlyst en 
starkare koppling mellan forskning om skolan och skolans praktik. 
Detsamma gällde lärosäten med en strategisk ambition att stärka 
sina didaktiska forskningsenheter. När ansökningstiden gick ut hade 
VR mottagit 33 ansökningar från 15 lärosäten. 19 kom att erhålla 
medel och bland dessa fanns Forskarskolan i idrott och hälsas 
didaktik, ett samverkansprojekt mellan GIH, Malmö högskola och 
Örebro universitet. Professor Håkan Larsson var huvudsökande.  Andra 
exempel på lyckosamma ansökningar var Forskarskola i naturvetenskap, 
matematik, teknik och dessa ämnens didaktik för verksamma lärare och 
förskollärare (LicFontD), Forskarskola för ämnesdidaktik i mångfaldens 
förskola (FOBaSam), Forskarskola i historia med didaktisk inriktning (ForHiM).

 

(2)FIHD

Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) är igång. Den består av 15 
licentiander med placering på GIH, Malmö Högskola och Örebro universitet, 
en styrgrupp och ett stort antal handledare. Vad kännetecknar då denna 
forskarskola?

De antagna licentianderna är fortsatt anställda av sina skolor och ska vara 
verksamma på sina respektive arbetsplatser till en omfattning av minst 20 % 
under hela forskarutbildningen. Den övriga delen av arbetstiden (80 %) 
studerar de på forskarutbildningen enligt den studieordning som tagits fram för 
forskarskolan. De forskarstuderande har bibehållen lön som bekostas av statliga 
och till viss del kommunala medel. Forskarutbildningen är placerad inom ämnet 
idrottsvetenskap och består av 45 hp kurser, där resterande högskolepoäng är 
ett självständigt arbete på 75 hp (licentiat uppsats) som ska ta sin utgångspunkt 
praktiknära forskning. En licentiatexamen motsvara en halv doktorsavhandling, 
dvs. två år studier på helfart. Kurserna består av dels ämnesinriktade kurser (15 
hp), teori- och metodkurser (15 hp) samt valbara kurser (15 hp).

(3)Organisation

Styrgruppen som består av Håkan Larsson (vetenskaplig ledare), Suzanne 
Lundvall (koordinator), Tomas Peterson, Jane Meckbach och Mikael 
Quennerstedt samt studeranderepresentant Andreas Jakobsson, ansvarar för 
forskarskolans genomförande och kvalitetssäkring. Handledargruppen omfattar 
totalt nästan 30 personer när antalet huvud- och bihandledare läggs samman.

(3)De antagna

Vilken bakgrund har då de 15 licentianderna? Den särskilda behörigheten som 
gällde för ansökan innebar att alla har en lärarexamen i idrott och hälsa och 



är verksamma lärare. Några av de studerande har en tvåårig lärarutbildning 
i botten, andra har gått den senaste lärarutbildningen med minst en fyraårig 
utbildning. I gruppen finns både ett- och tvåämneslärare. Samtliga har skrivit ett 
självständigt arbete som motsvarar de krav för antagning till forskarutbildning 
som gäller för dem som tagit examen före 1/7 2007. Licentianderna är födda 
mellan början av 1950-talet till början av 1980-talet. Geografiskt är de spridda 
från Umeå i norr till Kristianstad i söder. Gruppen består av sex män och nio 
kvinnor, se lista nedan.

Det som karakteriserar dem alla är förstås en nyfikenhet att utvecklas som 
lärare, men också en stark vilja att utveckla ämnet idrott och hälsa genom 
att fördjupa sig i frågeställningar som de har burit på i sin yrkesroll som 
lärare i idrott och hälsa. Några av de antagna har skrivit egna publikationer 
och/eller läromedel. Andra har framförallt hunnit med fördjupade studier i 
pedagogik. De uppsatsämnen som de antagna skrev fram i sina projektplaner 
berör frågeställningar som ”Att hitta”: elevers förståelse av att läsa, följa och 
förstå kartan, Bedömning och dokumentation, Nyankomna elever i ämnet, 
Ämnets kommunikativa praktik, Integreringen av teori och praktik, Likvärdig 
undervisning i ett genusperspektiv, Mångfald i ämnet idrott och hälsa, Dans och 
lärande med fokus på exergames – för att nämna några.

 

Licentianderna har plöjt en ansenlig mängd litteratur för att komma in i 
kunskapsläget kring ämnet idrott och hälsa. Och den första obligatoriska kursen 
är igång. Gradvis börjar licentiandernas önskan att bidra med goda exempel 
vändas mot att kritiskt undersöka problembilder som de tycker sig se, och 
önskar synliggöra. Resultaten av deras uppsatser kommer troligen också kunna 
leda till ny kunskap som på olika sätt renderar nya möjligheter att utveckla 
ämnet och undervisningen. Men där är vi inte än…

Att både vara kvar i skolan och att gå en forskarutbildning ställer krav på att 
kunna balansera minst två nya identiteter; lärarens och den forskarstuderandes. 
Redan nu märker licentianderna att kollegerna på jobbet inte riktigt har tid att 
dela deras förtjusning över spännande forskningsrapporter och olika teorier 
kring lärande.

 

(3)Utmaningar…

FIHD är på sin första resa. Många utmaningar ligger framför oss, förutom 
föräldraledigheter, långa resor, krävande kurser och handledning och oändliga 
timmar av litteraturstudier.

Hur ska forskningsdesignen se ut? Vilka metoder blir särskilt viktiga att välja 



i relation till det praktiknära? Hur hitta undersökande frågeställningar som inte 
bara resulterar i en utvärdering? Hur säkerställa likvärdig kvalitet i relation till 
traditionell forskarutbildning? Och hur värna tid för ett konstruktivt, skarpt och 
kreativt handledarkollegium?

Våren har börjat bra – och fortsättning följer. Intresset från omvärlden är stort. 
Våra internationella kolleger är avundsjuka: Vilken satsning! 

Vi som deltar i FIHD är tacksamma för statsmaktens satsning på forskarskolan 
och ämnet idrott och hälsa. Och vi har högt ställda mål på att kunna bidra till 
kunskapsläget.

 

För FIHD/ Suzanne Lundvall

Koordinator, docent i idrottsvetenskap

 

Antagna till forskarskolan:

Annika Ahlberg (MaH)

Sofia Ahlénius (MaH)

Stefan Bexell (MaH)

Anette Nordh (MaH)

Inga Oniynyk (MaH) 

 

Magnus Brolin (ÖU)

Izabela Bazydlo (ÖU) 

Andreas Gustavsson (ÖU)

Åke Huitfeldt

Björn Tolgfors (ÖU)

 

 

Beatrice Gangnebien Gibbs (GIH) 

Rickard Håkansson (GIH)



Jenny Kroon (GIH)

Kerstin Nilsson (GIH)

Marie Graffman Sahlberg (GIH)

 



Vad händer med den avancerade nivån? 
 

Ovan rubrik från Internationella programkontoret lockade mig att delta vid ett seminarium 

som behandlade just den svenska mastern – eller med andra ord utbildning på avancerad nivå. 

Konferensen gick av stapel i Uppsala 25 januari 2012 och var mycket välbesökt samt lockat 

utbildningsansvariga och forskare från våra svenska lärosäten 

Den svenska mastern –– sett i ett europeiskt perspektiv 

Hanne Smith Södergård redovisade ett projekt där master från universiteten vid Göteborg, 

Lund och Uppsala ingår. Hon framhöll att i Europa kommer man ingenstans utan ett 

examensbevis vilket inte verkar vara fallet i Sverige.  

Undersökningen fokuserar bland annat studentrekrytering, mastersprogrammets innehåll, 

genomströmning, marknadsföring av programmen, nationellt eller internationellt program och 

transparens med Europeiska mastersprogram.  

Mastern omfattar normal 90-120 hp minst 60 hp, dvs en till två heltidsstudieår, learning 

outcomes, professionell anpassad (fulltid, distans etc.) brygga mellan forskningsområde från 

grundutbildning till forskarutbildning, otydlighet vid antagning till master, Diploma 

Supplement (det senare verkar inte intressera studenterna). Tydligt framkom vid jämförelse 

mellan den svenska mastern och de som återfinns i Europa att diskussion pågår om varför 

man ska ha en tvåårig master. En master är dock något som i Europa är av vikt: förberedelse 

till forskarutbildning och att studenterna tagit något mer än en kandidatexamen vilket är bättre 

för den europeiska arbetsmarknaden. 

Några resultat från studien mellan de tre lärosätena: 

- Stora identitetsskillnader: ämnesfokuserad eller skalmaster ”plocka ihop kurser”  

- Forskningsmaster/tillämpad master 

- Flexibilitet 

- Magister/master alternativ 

- Stort fokus på stöd, karriärvägledning, uppföljning, alumner, fokusera – de som kan 

tydliggöra för studenter att se vad får du i relation till utbildning och arbetsmarknaden 

En av slutsatserna är att den svenska mastern = den europeiska mastern. Frågor som Smith 

Södergård lyfte var bland annat att ingen systematisk insamling av nyckeltal finns på 

universitetsnivå och ingen konsensus på hur man definierat ett internationellt program. 

Variationen på ett internationellt program var stor exempelvis att studenten ska kunna arbeta i 

en internationell miljö, programmet på engelska eller att alumner arbetar utanför landets 

gränser. Nationell rekrytering till programmen lyckades Göteborgs universitet bäst med. 

Internationell rekrytering var stark vid de båda andra lärosätena men en förändring har inträtt 

iom betalning för icke europeiska studenter. Slutsatser utifrån studien är att den tvååriga 

mastern skärpte den internationella profilen, att det finns tydliga innovativa inslag, att såväl en 

klassisk forskningsinriktning som  mer tillämpad professionsinriktning är viktig, att 

lärandemålen är klart definierade. Är du intresserad läs mer i följande tre rapporter: 

- The Swedish Master Project: The introduction of the second cycle at three Swedish 

universities, 2010 

- The two-year degree –combining Bologna reforms and internationalization in Sweden 

- Survey of Master Degrees in Europe, 2009 

 

 

 

 



Avancerad nivå 

Lena Ericsson från HSV presenterade statistik vilket omfattade studier på avancerad nivå. 

Vad gäller magisterstudenter har dessa ökat från 8000 studenter läsåret 2007/08  till 15000 

studenter läsåret 2010/2011 och majoriteten är inresande studenter. När det gäller 

masterstudenter så fanns ht 2010 14 000  registrerade varav 40 procent var inresta studenter. 

Höstterminen 2011 endast drygt 8000, dvs en  kraftig minskning av såväl inresta som svenska 

studenter. 

Tendensen har varit en kraftig ökning av studenter på avancerad nivå fram till ht 2010, 

därefter en kraftig minskning med undantag för KTH och Chalmers. När det gäller att ta ut 

examina har de inresande studenterna ökat kraftigt medan de svenska studenterna minskat (ex 

2001/02 var det 8000 examina läsåret 2010/11 15 000 examina). Antal mastersexamina inom 

teknikområdet dominerar och en förklaring kan vara att vid Chalmers och KTH erhålls dubbla 

examina. Dock visar statistiken att många inte når mastersexamen, dvs många avhopp sker.  

 

Mastersprogram och anställningsbarhet 

Tomas Öst från Uppsala universitet redovisade en intern studie rörande mastersstudenters 

uppfattningar och erfarenhet av utbildningen med särskilt fokus på anställningsbarhet. 

Ett resultat som framkom vara att studenter lyfte förhållandet mellan ettårig och tvåårig 

master då det för en arbetsgivare inte spelar någon roll vad gäller anställningsbarhet. En 

master på examensbeviset slår högt, dvs om den är ett eller tvåårig spelar ingen roll. 

Studentperspektivet är att utbildningens innehåll har mer fokus på generell kompetens än på 

ämnesmässig fördjupning och att masteruppsatsen (30hp) medför betydligt mer av djuplodad 

analys än magisteruppsatsen (15hp). Viss problematik föreligger mellan magister- och 

masterexamen. Utvärderingen visade att:  

- masterprogrammet sågs mer som yrkesförberedande än forskarförberedande, 

- låg ämnesmässig nivå, samtidigt som generell kompetens uppskattades, 

- studenter från tredje värden visade frustration över låg ämnesmässig nivå.  

 

Yrkesexamen och/eller Masterexamen 

Under denna punkt redovisades erfarenheter av mastersprogram (dubbla utbildningar) från 

civilingenjörsutbildningar vilka presenterade av Björn Victor. Mastersutbildningar och 

yrkesutbildningen vid SLU presenterades av Lena Andersson Eklund där yrkesexamen 

betonades i relation till generella kompetenser vilket givit för handen att de studerande inte 

kan ta ut dubbla examina. Slutligen problematiserade utbildningar inom hälso- och 

sjukvårdssektorn av Jan-Olof Höög  från KI som inte ger dubbla examina där han menar att 

arbetsgivare för läkare och tandläkare inte efterfrågar mastersexamen. 

 

Relationen mellan forskarutbildning och avancerad nivå 
En presentation från Anders Gustavsson från KI med fokus på rekrytering till 

forskarutbildningen visade att rekrytering av forskarstuderande sker  främst från det egna 

lärosätet och väldigt få har masterexamen. Det visar sig att rekryteringsvägarna har minst tre 

spår vid KI.  

Mina funderingar när dagen var slut var bland annat - vad är nyttan med en masterutbildning?, 

vilka studenter kan vi inom idrottsvetenskap locka till att läsa till en masterexamen?, och hur 

många masterutbildningar finns i Sverige idag inom området? 

 

Mastersprogram inom idrottsvetenskap idag 

Vid en sökning på webben på mastersprogram inom idrottsvetenskap/sport vid svenska 

universitet/högskolor visade sig att det finns åtminstone fem mastersprogram vid tre lärosäten. 



För att ta reda på om det fanns några sökande har jag gått till antagningen för svenska 

lärosäten och funnit följande för ht 2011 

Program Lärosäte Antal sökande 1:a hands 

sökande 

Masterprogram i idrottsvetenskap, 

Idrottsmedicin 

Lund 66 15 

Masterprogram i idrottsvetenskap, 

Idrottspsykologi 

Lund 56 8 

Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, 

masterprogram 

Malmö 17 7 

Sportteknologi - Innovativ produktutveckling 

med inriktning sport och upplevelser 

Mittuniv 90 25 

 

Hur många som därefter antagits och registrerats har jag inte sökt vidare uppgifter om. Vid 

några universitet i landet finns uppgift om att programmet inte har startat. Utifrån denna 

begränsade genomgång framkommer att idrottsvetenskapligt mastersprogram inte verkar 

attrahera studenter. Eller är det så att vi inte marknadsför och visar på vad ett mastersprogram 

skulle kunna erbjuda för möjligheter på arbetsmarknaden eller för forskarstudier.  

Trots denna något dystra statistik och genomgång kommer GIH att sjösätta en 

masterutbildning i idrottsvetenskap till hösten 2012. GIH har valt en flexibel utbildning dels 

ska studenter kunna ”kliva av” efter ett år (one year master) men även studenter som har en 

magister ska kunna ”kliva på” för att slutföra en master (two year master). 

 

Jane Meckbach Gymnastik- och idrottshögskolan 

jane.meckbach@gih.se 

  



UPPROP! Konferensort 2013 söks! 
 
SVEBI kommer den 14-15 november 2012 att avhålla sin traditionella forsknings- och 

utbildningskonferens på Umeå universitet. Vi söker nu kandidater till 2013 års konferens 

bland landets högskolor och universitet. Valet av samarbetspartner bygger i stor utsträckning 

på att det dels ska finnas en vilja och entusiasm bland medarbetarna/lokalansvariga på 

konferensorten, dels att studenterna aktivt kan involveras i konferensprocessen.  SVEBI vill 

med detta upprop uppmana er att anmäla om ert lärosäte kan tänka sig att åta sig uppgiften.  

Att ha varit arrangör tidigare är inte på något sätt diskvalificerande, utan det är fritt fram för 

alla att ansöka. Välkommna att höra av er! 

Intresserade kan kontakta mig via mail på adress ann-christin.sollerhed@hkr.se  

senast den 1 maj 2012. 

 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Ann-Christin Sollerhed 

Ordförande SVEBI 

 
   



SVEBIS FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSKONFERENS PAPERS 
14-15 november 2012 i Umeå 

 

CALL FOR PAPERS! 
 

SVEBI välkomnar forskare och forskarstuderande att presentera egen forskning under 

sessionen "Fria föredrag” vid årets konferens. Skicka ditt abstrakt (max 600 ord) senast den 

14 september till staffan.karp@pedag.umu.se. Bidragen bedöms av en kommitté och besked 

om antagna bidrag lämnas senast den 21 september. Bifogad abstrakt-mall ska användas.  

 

Välkomna med bidrag!  

 

Staffan Karp 

/På uppdrag av SVEBIs styrelse  

mailto:staffan.karp@pedag.umu.se


Titel: 

Poster (  ) 

Paper (  ) 
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Introduktion 

 

Syfte & teoretisk ram 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Diskussion 
 



SVEBIS FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSKONFERENS 
POSTERS 

14-15 november 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 14/9 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 21/9. Bifogad abstrakt-mall 

ska användas. 

 

Välkomna med bidrag! 

 

Staffan Karp 

/På uppdrag av SVEBIs styrelse 

  

mailto:staffan.karp@pedag.umu.se


INBJUDAN BÄSTA STUDENTUPPSATS OM IDROTT 2011-12 
 

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter 

till en tävling om bästa D-uppsats (uppsats om 15-30 hp på avancerad nivå) med ett 

idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne. 

 

SVEBI bildades 1975 och är en intresseförening för forskning, utbildning och tillämpning inom 

idrotten. För ytterligare information se SVEBIs hemsida www.svebi.se. 

 

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens, i år i Umeå den 14-15 november 2012. Den/de 

student(er) som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens. 

 

Medlemskap i SVEBI 
Studentmedlemskap i SVEBI kostar endast 50 kronor per år och insättes på SVEBIs postgirokonto 25 

18 21 – 5. Märk talongen med namn, adress och mailadress. Om du betalar via nätet var vänlig sänd 

ett mail med dina persondata till kassör anders.ostnas@gmail.com 

 

Kriterier för deltagande i uppsatstävlingen 

 Deltagarna måste vara medlemmar i SVEBI  2010-11 och 2011-12 

 Uppsatsen skall gälla D-nivå eller motsvarande på universitet/högskola i Sverige och vara 

examinerad under perioden 1 september 2011 – 1 juni 2012 

 Vinnaren/vinnarna skall presentera uppsatsen på SVEBIs årskonferens 

 Tävlingsbidragen skall skickas in senast den 15 juni 

 

Tidsplan 
120615 

120903 

121114-15 

Uppsatsen skickas in i två exemplar 

Besked till vinnaren/vinnarna 

Presentation av uppsatsen 

 

Procedur 
Uppsatsen (2 exemplar) samt uppgift om examinationsdatum, handledare och betyg skickas till Erwin 

Apitzsch, Institutionen för psykologi, Lunds universitet, Box 213, 221 00 Lund.. 

Om mer än totalt tio uppsatser anmäls till tävlingen skall den/de institution(er) som har anmält fyra 

eller fler uppsatser avgöra vilka tre (alternativt fler så att det totalt blir maximalt tio uppsatser) som 

skall delta i tävlingen. 

 

Övrigt 
SVEBI svarar för vinnarens/vinnarnas resa (studeranderabatt), logi samt anmälningsavgift till 

årskonferensen.  

 

Information 
Eventuella frågor besvaras av Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se.  

Tel 046-222-9115. 

 

Lund den 1 april 2012 

Erwin Apitzsch 

SVEBIs sekreterare 
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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: 

15 april – Sista dag för inlämning av manuskript. 

15 juni – Besked om artikeln accepteras (med eller utan revision) eller avslås. 

30 september – Sista dag för inlämning av reviderat manuskript. 

15 november – Årsboken trycks. 

Alla manuskript skall vara originalbidrag och får ej samtidigt sändas till andra vetenskapliga 

tidskrifter. Copyright till antagna artiklar tillfaller SVEBI. 

 

Redaktionskommitté 

Göran Patriksson, huvudansvarig (Goran.Patriksson@ped.gu.se) 

Erwin Apitzsch (Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se) 

Ann-Christin Sollerhed (Ann-Christin.Sollerhed@hkr.se) 

 

Handläggning 

Manus skall skickas till Goran.Patriksson@ped.gu.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. 

 

  



Välkommen som SVEBI-medlem! 
 
Hej! 

 

Nu är det åter dags att betala in medlemsavgiften till SVEBI – Svensk Förening för Beteende- 

och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning - för 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 vi att 

Du meddelar namn, adress samt e-postadress. Det senare för att vi ska kunna skicka ut vår 

digitala skrift Idrottsforskaren. Du kan betala med nedanstående inbetalningskort! 

 

För denna ringa medlemsavgift får du e-tidskriften Idrottsforskaren och den tryckta 

forskningsskriften Swedish Journal of Sport Research samt kraftigt reducerad avgift till vår 

årliga forskningskonferens. I år kommer konferensen att hållas i Umeå den 14-15 november. 

Du är varmt välkommen dit. Det blir intressanta föreläsningar, posterutställning, festmiddag 

med dans och trevligt umgänge. Program kommer i maj, men boka tiden redan nu! 

 

Välkommen att stödja svensk idrottsforskning – bli medlem i SVEBI! 

 

 

Bästa hälsningar 

Styrelsen i SVEBI genom Ann-Christin Sollerhed, Ordförande 

 

 
 
 
 

 


