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Redaktören har ordet
Julen närmar sig och det märks också på vädret. In dagsläget ca 4 minusgrader och en hel del
snö. En ljuspunkt bland andra juleljus är också utgivningen av Idrottsforskaren nr 3/2012.
Vi har nyligen genomfört vår traditionella forsknings- och utbildningskonferens (SVEBIkonferensen) den 14-15 november i Umeå. Den blev – vågar jag påstå – en succé i vanlig
ordning. Ett välmatat program utan longörer, där de olika programpunkterna även tidsmässigt
hölls till punkt och pricka med några få undantag. Denna den tredje och sista upplagan av
Idrottsforskaren för året upptas i mångt och mycket av just konferensen – återblickar,
sammandrag och reflektioner. Konferensens lokala kommitté, som leddes av Staffan Karp,
Kim Wickman och Inger Karlefors, är värda stort beröm för sitt arbete. I övrigt har
universitets eventbolag svarat för den löpande verksamheten (bl.a.anmälningar, ekonomi och
måltider) och gjort det bra med ett undantag – festmiddagen. Denna var inte alls i klass med
våra tidigare erfarenheter från främst festmiddagarna i Karlstad 2011 och Kalmar 2009. Den
trevliga samvaron med kolleger och Jonas namnlösa orkester uppvägde dock själva måltiden
och dess inramning och kvällen blev lyckad.
Den 14 november höll vi också vårt traditionella årsmöte med ovanligt många deltagare
utanför styrelsen!! Några styrelseförändringar: Staffan Karp från Umeå ersätts av kollegan
Inger Eliasson, så att en viss kontinuitet hålls vid liv – Staffan ersatte i sin tur Martin
Johansson, Umeå, för sex år sedan. Jag vill å min och styrelsens vägnar tacka Staffan för de
gångna åren i styrelsen. Han har gjort ett utmärkt jobb, som avslutades med brio genom denna
konferens. Och välkommen Inger Eliasson, som sedan länge varit involverad i SVEBI – som
mångårig både föreläsare vid våra konferenser och ordförande i valberedningen. Övriga i
styrelsen är Ann- Christin (”Lollo”) Sollerhed (omvald ordförande), undertecknad/Anders
Östnäs (omvald/kassör), Erwin Apitzsch (sekreterare), Susanne Linnér (omvald), Jane
Meckbach och Marie Öhman. Sen vill jag passa på att flagga för nästa års konferens, som
äger rum den 20-21 november på GIH i Stockholm. Konferensen kan ses som avslutning av
200-årsjubileét av GCIs grundande 1813. Boka in detta datum redan nu!
Vår forskarvän och kollega Sten Eriksson, Göteborgs universitet, har avlidit i en ålder av 75
år. Han var kollega till mej på ”Idrottsspeddan” vid Högskolan i Halmstad i slutet av 1980talet, där vi bl.a. under en period delade på studierektorskapet. Han arbetade under många år
tillsammans med Göran Patriksson, Claes Annerstedt, Owe Stråhlman m.fl. vid
Idrottsvetenskapen i Göteborg och var dessutom en flitig utredare för RF. SVEBI
representerades vid begravningen den 20 november av Göran Patriksson – tidigare ordförande
i SVEBI och nära vän till Sten. Vi kommer att sakna Sten - en duktig forskare och en positiv
och glad människa..
Innehållet i detta nummer av Idrottsforskaren utgörs till stor del av en mycket gedigen
konferensrapport, vilket innebär att de som inte var på plats i Umeå ändå får en bra inblick i
konferensens olika moment. Ett stort tack till Staffan Karp, som gjort ett jättejobb för att få
ihop alla föreläsningar. Han fungerar också som gästredaktör för detta nummer.
I övrigt innehåller detta nummer tre andra inslag: en artikel av Henrik Eskilsson,
Linnéuniversitetet/Växjö kring medaljhets och folkhälsa, en av Åke Huitfeldt, Örebro
universitet kring hur nyanlända ungdomar upplever idrottsämnet samt en recension av en
intressant norsk antologi kring retorik relaterat till idrott och samhälle signerad undertecknad
huvudredaktör.

Jag har också som SVEBIs utsände på plats följt årets Stockholm Open i tennis 13-21
oktober. Tyvärr befinner sig svensk tennis i en djup svacka, men som jag tog upp i IF 2/12
finns det en del ljusglimtar. Till dessa hör bröderna Ymer – Mikael, 14 år och Elias, 16 år.
Den senare gjorde mycket bra ifrån sig i kvalet till huvudturneringen genom att pressa
belgaren Mertens till två tuffa set – förlust 2x 6/3. Detta var hans första professionella match
någonsin. Rätt matchade har de bägge bröderna potential att gå långt. Jag återkommer om
situationen inom svensk tennis i kommande nummer av Idrottsforskaren.
Sen vill jag påminna om att vi nu är inne i ett nytt verksamhetsår med förhoppningsvis nya
inbetalningar av medlemsavgiften till SVEBI. Vårt plusgirokonto är som tidigare 25 18 21-5
och våra medlemsavgifter är som tidigare låga: 50 kronor för studerande/pensionärer, 150
kronor för individuellt medlemskap samt 300 kronor för organisationer/bibliotek. Välkommen
som ny, nygammal eller tidigare/trogen medlem. Glöm inte att notera Din e-postadress! Nästa
nummer av Idrottsforskaren kommer ut kring påsken (början av april; deadline 15/3) 2013.
Välkommen med bidrag.

Anders Östnäs
Huvudredaktör
anders.ostnas@gmail.com

Staffan Karp
Gästredaktör

God Jul och Gott Nytt SVEBI-år!
I skrivande stund är jag mer insnöad än vanligt. Det är full snöstorm i Skåne och det är inget
att skoja om! Jag är gift med en norrbottning och hans släkt undrar alltid varför det är så
märkvärdigt med lite snö i Skåne. Jo, det är markvardit varre! Hörde just på radion att
räddningschefen i Ystad varnade för att ge sig ut. De hade 150 mannar i beredskap och
bandvagnarna stodo redo, ”men man vet allri när det snöar så umnet”, som han sa, ”så det är
bäst att vittit folk stannar himma!” Så det så! Jag har ström och värme och datorn fungerar så
det är inga problem än så länge. Jag minns när jag var barn och snöyran slog till. Det kunde gå
dagar utan ström och det var si och så med värmen. Vi fick stanna hemma från skolan och ha
ytterkläderna på inomhus och det var hur kul som helst. Fåglarna flög ner i skorstenen och
kom på något sätt in i köket. De var vettskrämda när vi ungar jagade dem runt, runt ända tills
mor fick spel och fångade dem i en låda och hystade ut dem. Fåglarna alltså!
Sedan förra numret av Idrottsforskaren så har vi haft SVEBI’s årskonferens. Den hölls i Umeå
14-15 november. Det var två intensiva och intressanta dagar. Det här numret av
Idrottsforskaren är fullspäckat med texter därifrån, så håll tillgodo och läs med intresse!
Kommittén i Umeå med Inger, Kim och Staffan i täten har gjort ett mycket bra jobb och
konferensen flöt lugnt och välorganiserat på. Stort tack till hela organisationskommittén i
Umeå!

Organisationskommittén i Umeå.
Nästa gång blir det årskonferens i Stockholm (20-21 november 2013), så reservera dessa
dagar i kalendern Tiden går fort!
Ja, har ni tänkt på vad fort tiden går? Nu är (h)julen här igen som gymnasisterna på min gamla
skola spexade om när de körde och ställde gamla bildäck utanför konkurrentskolans dörrar på
avslutningsdagen! Frågan är väl om tiden går fort på riktigt eller om det bara är inbillning?
Den går väl lika fort hela tiden egentligen, men upplevs i olika hastighet. Jag tycker ofta att
ont om tid det har jag gott om. Ibland upplever jag dock att tiden går hiskligt långsamt, t ex på
trista möten. Det verkar pågå en ”mötesfrossa” inom de flesta yrken. För att inte tala om
dokumentationshysterin. På trista möten försöker jag fundera ut roliga saker, teckna av de
andra deltagarna i smyg och hålla hjärnan igång på allehanda sätt för att inte torka in. Men
trots det går tiden långsamt. Men i övriga livet går tiden alldeles för fort. Om jag minns rätt så
har Sören Kirkegaard sagt att vinter kommer av att tiden går men sommar kommer av att
tiden kommer. Det är kanske så att tid som går upplevs som snabb och tid som kommer

upplevs som långsam. Men man kan kanske se på det hela på ett helt annat sätt också, att
tiden inte går alls, utan det är vi som rusar fram genom den stillastående evigheten! Fundera
på det! Sören Aabye Kirkegaard (född 1813) står (sitter) staty utanför kungliga biblioteket i
Köpenhamn. Han har spridit en massa citat som man kan tycka är hur kloka som helst, men
läser man hans levnadshistoria så verkar han ha varit en riktig dystergök som inte tillämpade
så många av levnadsreglerna själv. Det finns en eländesklang i hans liv och han verkar ha lidit
svårt av melankoli och religiösa grubblerier. Han blev förälskad i Regine och förlovade sig
med henne, men plötsligt bröt han upp förlovningen. Ingen visste varför, inte han själv heller
för sedan ägnade han resten av livet att grunna på det. Han ville nog inte gifta sig och strävade
efter att planerat träffa henne oplanerat! Det låter jobbigt att behöva planera även det
oplanerade! Jag har fullt upp med att hålla koll på det planerade.
Einstein funderade också på tid och snickrade ihop relativitetsteorin, E=mc2, vilket ledde till
omdefinition av begrepp som tid, rum, massa, energi och rörelsemängd. Objekt i rörelse tycks
vara tyngre och förkortade i rörelseriktningen i relation till observatören, och klockor tycks på
motsvarande sätt gå långsammare. Hrm, hur går det till? Det låter knivigt det där med att
objekt i rörelse tycks vara tyngre, jag som känner mig så lätt när jag är i rörelse i förhållande
till hur jag känner mig på ett stillasittande möte! Einstein menade att enda anledningen till att
tiden finns är för att allt inte ska ske på en gång. Det låter i alla fall smart!
Årskonferensen bjöd på många intressanta föreläsningar och posters. Jag ville hinna med så
mycket som möjligt och ilade från det ena till det andra och ville sätta mig in i så mycket som
möjligt. Jag försökte också lyssna med icke-insatta-öron, dvs jag ville se om jag förstod eller
skulle ha förstått budskapet om jag inte hade haft vissa aningar om forskningsspråket. Ibland
tror jag att vi blir lite blinda (eller döva!) och tror att alla har samma vokabulär. Vill man att
forskningen ska nå ut till icke-forskare kan det vara lite vanskligt att vara hemmablind. Nu
tycker jag att föreläsarna på årets konferens lyckades ganska bra i att prata begripligt, men jag
tror att det kan bli ännu bättre. Ett mål i föreningen SVEBI är att involvera både forskare och
praktiker. Konferenserna är ett forum där ny forskning förs fram och där alla kan ta del. Det
skulle vara mycket positivt om vi kunde involvera fler avnämare från både idrottsrörelsen och
skolans värld. Jag hoppas att vi under detta verksamhetsår kan utöka medlemsantalet bland
både forskare och praktiker och jag passar på att be om er hjälp att göra reklam för SVEBI
och att värva någon idrottsintresserad vän. Likadant är det viktigt att SVEBI’s tidskrifter når
fler läsare. Våra tidskrifter har olika karaktär - Idrottsforskaren har en lättsam framtoning med
allehanda reportage, berättelser, uppsatssammanfattningar, intervjuer mm. Swedish Journal of
Sport Research är en mer strikt vetenskaplig skrift. Den kommer att bli en Open Accesstidskrift så snart vi fått tillstånd till det. Har du en stund över så fundera på vad du kan bidra
med i någon, eller båda, av tidskrifterna.
När jag funderade på det här med krångligt forskningsspråk så passade jag på att skriva en
liten dikt med jultema till er. Syftet var dock inte att vara helt begriplig så det är fritt fram för
egna tolkningar! Håll till godo!

Demografi, paragraf och median,
tabell, hieroglyf mitt i likadan.
Veritabel, replikerbar och osannolik,
experimentellt objekt i sann triptyk.
Subjektiv bias i konvolut,
kvantitativ determinant springer ut.
Normativa, kausala och inkontinenta,
formerar de sig tyst frekventa.
En ordinal men normal respondent,
fick brödtext att äta som experiment.
Sannolikhetens distinktion var relativ,
men nollhypoteser och risk var fiktiv.
Oddskvoten rullades upp i signifikansen,
så variablerna föll ur relevansen.
Incitament, cement och kumulerad effekt,
ett intet när nominala subjekt blev objekt.
Samband syntes och blev konfidens,
analys i kubik för kategorisk existens.
Kontext, fokusgrupp och snöstorm,
diskursen samvarierade med alternativ norm.
Saturation i julbord så nära median
att det förvirrade semistrukturerad SVEBIan.
En liten tävling som julpyssel? Fundera ut vilka ord som efterfrågas. När du löst alla åtta så
bildar begynnelsebokstäverna ett lösenord. Maila mig lösningen, dvs både de sju orden och
själva lösenordet ann-christin.sollerhed@hkr.se Jag hittar på ett litet pris till vinnaren. Har
flera alla rätt så blir det lottdragning.
-

Är världsettan (10 bokstäver)
Målande svensk i Paris (10 bokstäver)
Kontrollsport (11 bokstäver)
Sport från Japan (6 bokstäver)
Friends (5 bokstäver)
Hon la geväret på hyllan (9 bokstäver)
Term i fäktning och slalom (4 bokstäver)

Till slut önskar jag er en fröjdefull jul med god mat och massor med rolig motion! Håll
formen på era telomerer med allehanda friskvårdsaktiviteter! Och glöm för all del inte att
choklad via sitt tryptofaninnehåll också håller serotoninhalten i välmåendenivå! Lev väl och
må gott!
Bästa SVEBI-hälsningar
Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed
Ordförande i SVEBI

Inger Karlefors och undertecknad på konferensen i Umeå.

En undersökning av hur sent anlända ungdomar (16-18 år)
upplever idrottsämnet i skolan
Av Idrottslärare och forskningsstuderande Åke Huitfeldt. ake.huitfeldt@oru.se Institutionen
för hälsovetenskap och medicin, Enheten för idrott, Örebro universitet.
Som verksam idrottslärare lärare fick jag med start 2012 möjlighet att efter långårigt arbete
ute på fältet chans att studera vid en forskarskola, Forskarskolan idrott och hälsas didaktik
(FIHD) (Lundvall, 2012) Arbetet ska resultera i en LIC uppsats om cirka två år. Då jag de
senare åren undervisat sent anlända ungdomar i idrott och hälsa kändes det naturligt och
spännande att forska inom det området. Därför blev min rubrik på studien enligt ovan.
Anledningen till att jag tycker att ämnet är angeläget är att antalet människor och framför allt
ungdomar från andra länder som av olika anledningar kommit till Sverige de senaste åren har ökat och
kommer med största sannolikhet att fortsätta göra det i framtiden som i andra länder (Harrison, 2006).
Det ställer andra krav för samhället, där skolan är en viktig del, att på bästa sätt inkludera dessa
ungdomar (Harrison, 2006). Jag arbetar på en Gymnasieskola i en medelstor stad, där flertalet av
kommunens sent anlända ungdomar studerar tillsammans med ungdomar med svensk bakgrund. Här
finns Introduktionsprogram (IM) med fem olika inriktningar samt Nationella program. Eleverna på
IM, där flertalet är sent anlända ungdomar, behöver ett visst antal godkända betyg för att vara behöriga
att söka in på nationella program på Gymnasienivå. Kursplanerna i de olika ämnena är identiska med
de som gäller för skolår nio på grundskolan. Eleverna är 16-18 år. Ungdomarna kommer med olika
upplevelser i bagaget men också med gemensamma erfarenheter. Kunskaperna och färdigheterna i
Idrott och hälsa är olika beroende på elevens ursprungsland (Coakley, 2004) och tidigare erfarenheter.
Det gäller naturligtvis även andra av skolans ämnen. Som många av oss idrottslärare känner till är det
många moment i den svenska idrott och hälsoundervisningen som dessa elever över huvud taget inte
kommit i kontakt med eller som av olika skäl är svåra för eleven att delta i som simning och
orientering och vinteridrotter, färdigheter som underlättar för att kunna ta del av friluftsliv i skola och
på fritid. Vi idrottslärare som undervisar dessa grupper på vår skola upplever utifrån denna bakgrund
kopplat till det uppdrag vi har att förhålla oss till ofta ett dilemma (Stroot, 2003) hur vi ska kunna
hjälpa dessa ungdomar att uppleva idrottsämnet positivt och för att åtminstone bli godkända i ämnet
Idrott och Hälsa. Vi har många, framförallt pojkar, som är väldigt intresserade och duktiga i
traditionella bollspel men som har svårt att acceptera kursplanens alla delar (Harrison, 2006).
Samtidigt är, i synnerhet många flickor, väldigt intresserade och duktiga i dans och rytmik men har
svårt att klara av till exempel moment som skridsko, simning (Hertting, 2011). Det gör att några inte
finner undervisningen meningsfull (DeSensi, 1995). De förstår inte kärnan i ämnet och har därför låg
närvaro samt att andra som verkligen deltar inte uppnår ett godkänt betyg.

Syftet med studien är att genom en fallstudie undersöka sent anlända ungdomars tidigare
erfarenhet av idrott i skolan. Samt hur de erfar ämnet som det bedrivs vid
introduktionsprogrammet, inriktning språkintroduktion, vid en gymnasieskola i en svensk
medelstor stad. Ordet erfar kräver här en närmare förklaring. Man lär sig mycket när man är
med barn och lyssnar på barn. Dom är så mycket. Min egen dotter sa till exempel ofta att hon
”balansade” när hon höll balansen på en planka eller snöhög. Balansa använde hon inte som
ett substantiv utan genom att agera blev hon varse följderna av sitt handlande (ramla ner eller
fortsätta att balansa). Ninitha Majvordotter skriver i sin avhandling Idrottsutövandets estetik
(Maivorsdotter, 2012) utifrån Deweys tankar att begränsningen med att använda substantiv
leder tankarna mot fasta strukturer och fenomen och skulle i så fall tyda på något enhetligt
och oföränderligt. Majvorsdotter förklarar här och benar ut bland annat begreppen erfarande
och kroppsliggöra på ett mycket begripligt sätt utifrån Deweys teorier och Sullivans
tolkningar av densamme (Sullivan, 2001). Dewey använder begreppet erfarande för att
beskriva hur människor lever sina liv. Genom att agera blir individen varse följderna av sitt
handlande – sitt erfarande. På samma sätt är också kroppsgöra inte ett substantiv som kropp
utan ett verb där man använder sin kropp – kroppsliggör för att handla i vissa situationer för
att klara sig och kanske utvecklas – och lära sig något. Dewey visar ett sätt att förstå värdet av
mänskligt liv som ett samspel mellan individ och miljö. Balans är inget min dotter i exemplet
har utan något hon utför och det är sedan beroende på en mängd olika faktorer om hon klarar
av det eller ej. Om hon ska klara av det beror bland annat på tidigare erfarenhet, den fysiska
miljön, sinnesstämningen (som naturligtvis påverkas av hennes oförstående, stressade pappa
som tjatar på henne att sluta leka och istället skynda sig med hem).
Även Bourdieu tar fasta på de möjligheter som finns lagrade i individens kropp och i den
struktur som är utmärkande för de situationer i vilka de verkar. Bourdieu bygger sin teori
bland annat på de tre begreppen habitus, fält och kapital (Bourdieu, 1994). Begrepp som jag
hoppas kunna använda för att tolka de resultat jag får utifrån mina samtal jag kommer att
utföra.
Metoden i studien blir att djupintervjua 6-8 av de sent anlända ungdomarna. Tanken är att
kunna fortsätta att intervjua eleverna två år framåt. Avsikten med intervjuerna är att få mer
kunskap om deras tidigare erfarenhet av idrott och belysa hur de erfar idrottsämnet i
dagssituationen, om möjligt belysa vad som hindrar dem att klara av ämnets krav och vad som
får dem att uppleva ämnet meningsfullt. Det blir en kvalitativ undersökning. Kvale (Kvale,
2009) skriver: En kvalitativ undersökning innebär att man lägger fokus på de kulturella,

vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och
sätt att uppfatta sig som personer – i kontrast till ”teknifierade sätt att studera människolivet
..och vidare: Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde
till människors upplevelse av den levda världen.
Intervjuerna är öppna samtal där jag vill komma åt olika områden. De tre stora områden som
tas upp är: bakgrund, ankomst till Sverige samt nuläge. För varje område har jag innan
samtalet i intervjuguiden skrivit ner de beröringspunkter jag vill att intervjun belyser. En så
kallad halvstrukturerad livsvärldsintervju ur ett perspektiv som är inspirerat av
fenomenologin1 (Kvale, 2009). Dock vill jag att samtalet i så stor utstäckning som möjligt
sker under lediga former därför kommer samtalen att te sig olika. Informanten ska på ett sätt
få leda samtalen själv (Stake, 2005). Alla punkter kommer därför inte att behandlas av alla
informanter, å andra sidan kommer samtalen generera nya infallsvinklar som jag kanske innan
samtalet inte tänkt mig (Kvale, 2009). Detta för att empirin ska vara levande och inte statisk
och att detta ska förhindra mig att inta rollen som lärare med egna förutfattade meningar som
kan styra svaren.
Valet av metod kan leda till problem med reabilitet och validitet då studien är kvalitativ. Min
avsikt är att försöka tolka empirin på ett förutsättningslöst sätt både vad gäller enklare och
svårare utgångspunkter. Mina intentioner är att genom hela forskningsprocessen genomföra
analyserna av intervjuerna grundligt och med öppna sinnen men ändå med en tanke att kunna
se vilka relationer och mönster som uppträder. Detta för att kunna belysa värdefulla aspekter
för det ämne som forskas om här. Om detta ska bli möjligt är det viktigt att undersökningen
görs vetenskapligt och trovärdigt. Undersökningen bygger på att inhämta kunskap genom
intervjuer. Att göra bra intervjuer är enligt Kvale (Kvale, 2009) ett hantverk och den duktiga
hantverkaren lägger inte ner all kraft på tekniken utan på uppgiften och materialet, det objekt
som ska belysas. Intervjuaren som gör ett bra jobb tänker mindre på intervjutekniken än på
den som intervjuas och den kunskap som eftersöks även om man måste hålla sig till vissa
tumregler för att hålla det på en vetenskaplig nivå. Reliabiliteten går inte i en kvalitativ
undersökning att säkra på samma sätt som i en kvantitativ undersökning. Ett sätt att förhålla
sig till reliabiliteten i en kvalitativ studie är att vara noggrann i beskrivningen av de olika
stegen i forskningsprocessen så att en annan forskare kan göra ett liknande upplägg för att

1

Generellt är fenomenologin i kvalitativa studier en term som pekar på ett eget intresse av att förstå sociala
fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att
den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är (Kvale, 2009).

belysa samma frågor och erhålla samma resultat (Dalen, 2007). Vad gäller validiteten i
kvalitativa studier skriver Dalen att det är viktigt att tydliggöra den egna forskarrollen för att
tackla kritiken om subjektiva tolkningar av materialet från samtalen. Om de eventuella
slutsatser, synpunkter som kan framträda som ett resultat av forskningen kan vara
generaliserbara för alla individer i denna grupp på andra skolor i Sverige faller på sin egen
orimlighet som ett resultat av just det Bourdieu (Bourdieu, 1994) menar om varje individs
unika besittande av olika erfarenheter beroende på deras så skiftande livshistorier. Men man
kan ändå fråga sig följande:
●

Är det viktigt att kunna generalisera en undersökning för att berättiga en studie?

●

Kan en studie vara av värde utan att kunna generalisera resultaten som vid en
kvantitativ undersökning?

●

Det finns kanske olika former av generalisering? När kan man i så fall generalisera
från ett fall till ett annat?

●

Kan den kunskap som erhålls i några få intervjuer överföras till nya situationer?

Stake (Stake, 2005) skiljer mellan tre olika former av fallstudier, den egentliga, den
instrumentella samt den kollektiva. Min studie är tänkt att bli en vad Stake kallar (Stake,
2005) en kollektiv fallstudie det vill säga en studie som man göra för att vinna insikt i mer
generella studier som utvidags till flera fall. För att göra en hållbar generalisering utifrån detta
val så ligger det nära till hands att göra en vad Kvale (Kvale, 2009) och Stake (Stake, 2005)
kallar en läsarbaserad analytisk generalisering utifrån samtalen. Med detta menas att man gör
en bedömning utifrån resultaten om det kan ge vägledning för vad som kan hända i en
liknande situation. Den bygger på analys av likheter och olikheter mellan den visade studien
och en tänkt ny situation. Läsaren gör då en egen tolkning utifrån beskrivningen av studien
om den kan generaliseras till en ny situation (Kvale, 2009). Jag hoppas med hjälp av de
empiriska material som forskningen kommer att förfoga över, kunna belysa hinder men också
vad som är viktigt att betona, de möjligheter som finns för att lösa de problem som eventuellt
kommer att framkomma utifrån de tänkta samtalen med informanterna. Aspekter som kan få
andra lärare att se sin lärarsituation i ett vidare perspektiv för att om möjligt kunna nå fler
elever i liknande situationer.

Nuläget efter tre utförda försökssamtal är att jag fått upp ögonen för aspekter jag själv inte
tänkt på. Till exempel hur vi väldigt lätt betraktar denna grupp som relativt homogen med
samma möjligheter och hinder. Men att de har vitt skilda livshistorier som ofta påverkar deras
inställning till skolan och idrotten. Det är en grupp som i realiteten har betydligt större
skillnader inom sig som grupp än inom en grupp bestående av elever i samma ålder födda i
olika delar av Sverige.
Genom resultat från studien hoppas jag kunna belysa faktorer som om möjligt kan skapa
diskussion och inspirera andra lärare att se sin och dessa elevers situation utifrån några nya
infallsvinklar. Det kan kanske utvecklas till delvis nya arbetsformer som kan utveckla
undervisningen för IM-elever i Idrott och Hälsa. Detta för att få dem att uppleva
idrottsundervisningen meningsfull så att de relativt snabbt ser resultat i form av att lyckas och
uppleva (eller erfara) undervisningen mer meningsfull än tidigare. Upplever de något som mer
meningsfullt skapas också naturligt förutsättningar för dem att bli godkända i ämnet vilket för dem
ökar chanserna att få nog många godkända betyg för att bli behöriga att söka in på Nationella
program. Dessutom att de blir väl förberedda att kunna ta nästa steg och klara av undervisningen i
Idrott och Hälsa 1 som ingår i de Nationella programmen på Gymnasiet. I vissa fall kan de också
ge dem kunskap och färdigheter som får dem att växa som individer Här och Nu och i ett livslångt
perspektiv (Harrison, 2006). Jag hoppas genom att bättre förstå deras tidigare erfarenhet av idrott
också förstå hur de erfar idrottsundervisningen i dagssituation och därmed utveckla kunskap om hur
olika känslor av inkludering, tillhörighet kan komma till uttryck.
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Medaljhets – en risk för folkhälsan
Henrik Eskilsson
Linnéuniversitetet
Henrik.eskilsson@skola.oskarshamn.se
För ungefär två år sedan klubbade Sveriges olympiska kommitté, SOK, igenom följande mål –
Sverige ska ta fler medaljer vid OS. Mer preciserat menar SOK att Sverige ska ha kapacitet att
ta 20 medaljer, varav 5 guld vid sommar- och vinter-OS senast 2020. För att lyckas med detta
är SOK villiga att skjuta till mer pengar för att fler talanger ska få möjlighet att utvecklas och
förbereda sig för framtida OS. SOK:s ordförande Stefan Lindeberg anser att det finns ett
”obehagligt samband mellan pengar och resultat”, det vill säga mer pengar in medför fler aktiva
i 100-procentiga satsningar och i slutändan fler medaljer.
Norberg menar i en rapport2 från CIF, Centrum för idrottsforskning, att det pågår en
global elitidrottslig kapprustningsspiral. Med det menas att allt fler länder satsar såväl ekonomi
som organisation på att den egna nationen ska vara i framkant vad gäller topplaceringar och
vunna medaljer. Sverige står nu inför ett vägskäl; nämligen att välja vägen mot denna
”kapprustning” eller att anförtro den traditionella svenska idrottsmodellen. Den svenska
idrottsmodellen innebär bland annat att aspekter såsom breddidrott och folkhälsa står i fokus
vilket inte minst märks genom följande citat, hämtat från regeringspropositionen ”Statens stöd
till idrotten”3:
”Statens stöd till idrotten ska främja flickors och pojkars, kvinnors och mäns
motions- och idrottsaktiviteter. Ett viktigt syfte med statens idrottspolitik är att
främja en aktiv livsstil, god hälsa och sunda vanor hos alla medborgare”.

SOK:s mål att Sverige framöver ska ta fler medaljer vid OS vittnar om att landet är på god väg
att ”haka på” trenden vad gäller elitidrottslig kapprustning. Vilken väg Sverige därefter ska gå
för att nå målet är ännu inte helt klar, men klart är det dock att vägen mot medaljerna innehåller
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Norberg, J.R. (2009) Utgångspunkter för en studie av det svenska elitidrottssystemet. I
Dartsch, C. & Pihlblad, J. (red.) För framtids segrar - en analys av det svenska
elitidrottssystemet. Stockholm: Centrum för Idrottsforskning.
3
Regeringens proposition 2008/09:126. Statens stöd till idrotten. Stockholm.

svårare passager/hinder för idrottsutövaren, som antingen behöver passera dessa eller om
möjligt väja i tid inför dem, innan det är för sent.
Jag hävdar att ett sådant hinder för en idrottsutövare är den allt tidigare selektering som
kommer att bli en följd av en ökad satsning mot framtida OS. I mina ögon finns en
överhängande risk att denna talangjakt kommer att innebära en risk för idrottares hälsa och i
förlängningen en risk för samhällets hälsa – folkhälsan. I sin iver att under ett tidigt skede finna
unga talanger som är villiga att satsa på sin idrott och utvecklas inom denna kommer unga
idrottare tvingas till att träna hårdare, mer intensivt och kraven på prestation kommer att bli
mer framträdande. Idrottshistorikern Paul Sjöblom menar att en övergripande satsning på
nationell nivå oundvikligt kommer att sprida sig nedåt i leden; slutligen till den enskilda
individen.”Elittänket” kommer att sätta sin prägel på hela verksamheten, anser Sjöblom .
Risken med tidigare selektering är att fler unga kommer att lägga av med sin idrott
eftersom ett urval alltid medför att vissa inte blir utvalda. Ökade krav på prestation kommer att
få tävlingsmomentet att betonas mer än det lekfulla, vilket egentligen är det som ska vara fokus
vad gäller idrott för barn och ungdom. Enligt Riksidrottsförbundet, RF, ska träning för barn
och även de första åren inom ungdomsidrotten utformas utifrån lek och allsidighet. Tävling får
vara ett naturligt inslag i idrotten men ska vara ett inslag i leken och inte tvärtom. De ökade
kraven på prestation kan innebära stor press för individen; press från sig själv, föräldrar,
förening, förbund etcetera. Exempelvis har forskning visat att en av fem unga idrottare ibland
upplever press inom sin idrott på grund av föräldrarna4.
Idrotten har ett mervärde och jag anser det vara viktigt att ta det i beaktande. Ett mervärde
är bland annat att idrotten har goda förutsättningar för att gynna samhällets folkhälsa. Studier
visar att befolkningen bland annat utvecklar en fysisk och hälsosam livsstil genom sitt
idrottande. Vad gäller unga idrottare visar undersökningar att ungdomar som tränar mår fysiskt
och psykiskt bättre, stressar mindre, mobbar mindre, röker och dricker mindre. Många idrotter
är dessutom sociala aktiviteter vilket gynnar unga idrottare att utveckla sin sociala förmåga.
Forskning har visat att barn och ungdomar som föreningsidrottar har starkare självkänsla och
upplever sig vara mer fysiskt och socialt kompetenta5.
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Augustsson, Christian (2007). Unga idrottares upplevelser av föräldrapress. Diss. Karlstad
Universitet
Wagnsson, Stefan (2009). Föreningsidrott som socialisationsmiljö – en studie av idrottens
betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling. Diss. Karlstad Universitet
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Risken med en befolkning där färre ingår i någon form av idrottande är att de därmed i
inte lika hög grad kan komma att uppleva effekterna av ovan redovisade effekter av idrottande.
Det har dessutom visat sig att involvering i idrott kan skydda ungdomar från depressiva
symptom och att ungdomar som slutar med idrott får sämre självkänsla över tid. Det finns all
anledning att tro att det finns en ”vinst” för samhället att försöka behålla ungdomar inom
idrotten; en vinst i form av god hälsa hos ungdomar vilket förhoppningsvis ger underlag för en
god hälsa även i vuxen ålder. En jakt på medaljer får inte äventyra ett lands folkhälsa utan bör
ses som en bonus vilken kan erhållas efter en nations sunda inställning till idrottens värde för
såväl den enskilda individen som till den egna nationen.

Bokrecension ” Retorikk, idrett og samfund”
Hans-Ivar Kristiansen & Odd Nordhaug (red) (2010): Retorikk, idrett og
samfund, forlag1, Oslo
ISBN 978-82-9273-531-2
Inledning
Den här boken utgör del sju i en retorikserie utgiven av forlag1 i Oslo. Den föregående hade
titeln ”Retorikk, etik och naeringsliv”. Antologin är ett samarbetsprojekt mellan Norge och
Danmark, där framstående fackfolk från de bägge länderna deltar. Tyvärr saknar man svenska
tänkare i boken (undantag: idé- och mijöhistorikern Sverker Sörlin – se boken Kroppens geni
om de norska skidstjärnorna), vilket visar att vi – inom den här genren – ligger klart efter.
Boken är uppdelad i fyra delar: Prolog (tre artiklar om retorikens grunder) – Idrott, retorik och
samhälle (sex artiklar om retorik relaterad till främst foboll, handboll och mediabilder) –
Idrott, retorik och näringsliv (sju artiklar om idrott och retorik relaterat till ledarskap, där OS
ges som exempel) – Epilog (om backhoppningens estetik och en avslutande dikt av Olav H.
Hauge).
Här finns ett antal välkända idrottsforskare i Norge (främst) och Danmark som norskorna
Dagmar Dahl (fil.dr - huvudinriktning: idrott och religion; var panelföreläsare vid SVEBIkonferensen i Kalmar 2010), Kari Fasting (professor vid Norges Idrottshögskola - NIH) och
Gerd von der Lippe (professor i idrottssociologi vid Högskolan i Telemark) samt Svein S.
Andersen (professor vid NIH), Trygve Beyer Broch (doktorand vid NIH), Erland O. Gitsö
(universitetslektor vid NIH), Dag Vidar Hanstad (fil.dr. vid NIH). Sen finns några forskare
som inte primärt sysslar med idrottsforskning, men som har intresse för idrott som
praktikerexempel – samtliga utom en verksamma på olika institutioner i Norge: Arild
Linneberg (litteraturvetare), Bente R. Löwendahl (ledarskap), Johannes Nymark
(lingvistiker), Öyvind Saether (ledarskap). Ende dansk är Bo Kampmann Walther – lektor i
meiavetenskap i Odense. Bokens redaktörer – Hans-Ivar Kristiansen (driver norska
Retorikakademin) och Odd Nordhaug (professor vid Norges Handelshögskola) - är bägge
retorikexperter med ett antal skrifter på sina samveten. Vid granskning av bokens
författarpresentationer saknas märkligt nog en artikelförfattare: Rune Rönning
(organisationsutvecklare), som i boken problematiserar begreppet coaching.
Jag kommer fortsättningsvis att reflektera utifrån bokens olika delar, där min fokus framför
allt ligger på Idrott, retorik och samhälle, som jag ser som mest intresseväckande utifrån mitt
perspektiv.

Prolog
I de tre inledande avsnitten tar bokens redaktörer upp en del kring retorikens elementa. Här
presenteras på ett pedagogiskt sätt retorik som begrepp och retorikens utveckling. Retorik har
som de flesta vet sina rötter i antikens Grekland och kan enkelt uttryckas som läran om
argumentering. Tidiga retorikföreträdare var Aristoteles (retorik= läran om att övertyga) och
senare romarna Cicero och Cato, men jag menar att även Sokrates bör nämnas. Denne var ju
en samtalare och retoriker av rang och ansågs av de athenska makthavarna vara en verbal
ungdomsförförare och han valde 399 f.Kr att lämna jordelivet genom att tömma giftbägaren.
Retoriken anses innehålla sju grundelement: fundering, argumentering, disponering,
formulering, memorering, agerande och förklaring. Retoriken är på väg tillbaka inom
akademin och i Sverige finns idag ett antal professurer i ämnet. Den mest kände svensken
inom området är troligen Kurt Johannesson – professor emeritus - med ett antal skrifter på sitt
samvete.
Dessa inledande avsnitt kan ses som en liten grundkurs i retorik och bildar en förståelsebas för
kommande artiklar, som relaterar retoriken till olika aspekter av idrotten. En mycket bra
grund att stå på inför läsningen av kommande avsnitt.
Idrott, retorik och samhälle
Dagmar Dahl inleder med en artikel som behandlar idrottens möte med religionen. De
religioner som behandlas är kristendomen, islam och buddhismen. Hon tar här OS som
exempel och menar att det finns likheter mellan OS och religionen. Varje religion har liksom
OS sina ritualer, där OS i ett övergripande perspektiv har elden som förs från Athen till
respektive OS-ort och brinner synligt under OS-perioden samt invigning och avslutning som
blir till både nationella och internationella manifestationer av gemenskap. Idrotten kan också
jämföras med det kalvinistiska idealet, där rationalitet, målinriktning, prestation och arbetsetik
ställs i fokus. Även profeten Muhammed och Gautama Buddha betonade vikten av viss fysisk
aktivitet. Samtidigt betonas idrottens avarter – doping, överdriven nationalism, person/idolkult – som något negativt av de tre religionerna. Detta sker för övrigt inom idrottens egna
domäner.
Bo Kampmann Walther tar upp symbiosen mellan media och idrott utifrån ”Fotbollens
mediaestetik”. I dagens digitala värld når media fotbollsspelarna inpå livet. Ingenting undgår
dagens kameror. Förr var fotbollsutövandet det centrala för media – idag kompletteras vad
som händer på banan med mer eller mindre djupare intrång i spelarnas familjeliv.
Sensationsivern finner inga gränser – hos framför allt kvällspressen. Han tar upp David
Beckham som exempel, som både utnyttjades och utnyttjade media. Ett symbiotiskt
förhållande.
Johannes Nymark beskriver fotbollen som verktyg till hävdandet av ideologier och nationella
känslor alltifrån Mussolinis Italien på 1930-talet fram till dagens nyliberala samhälle. Sänker
man blicken från samhällsideologier till fotbollsideologier så talar man idag om Barca-spelen
med Messi och Iniesta som huvudkreatörer och förr om den s.k. wienerskolan på 1930-talet.
Barca-spelet med ett extremt bollhållande kompletterat med snabba instick på djupet vid
straffområdet är allmän känt och beundrat.Italienska Inters extrema defensiv var med rätta
fruktat på 1960-talet. Sen kan man ju inom parentes i dagsläget undra över Hamréns
fotbollsideologi? Om han har någon
Trygve Beyer Broch & Kari Fasting bygger på Brochs matersuppsats om konstruktionen av
manliga handbollsspelare eller egentligen ”handbollskrigare”. Via diskursanalys kommer
författarna fram till att det råder en form av maskulinitet, där handbollsmatchen medialiseras
som ett krig eller som en Westernfilm, där man som krigare står upp för sitt land och där det
gäller att ”vinna slaget”. Överhuvudtaget används här mängder av krigsmetaforiska termer

som anfall, försvar, använda sin kanon/kanonskott, lös ammunition (lösa skott). Man ska då
ha i minnet att i Norge handlar det i första hand om damhandbollen, där männen får spela
andra fiolen. Norge har varit och är fortfarande nummer ett i världen inom damhandbollen
med OS-guldet i London som det senaste beviset. Det skulle vara intressant att få ta del av en
studie av norska damhandbollsspelare. Sker medialiseringen på samma sätt eller ....?
Gerd von der Lippe fokuserar på en tidigare handbollsidol i Norge – Kristian Kjelling – och
hur han konstrueras som en maskulin idrottsidol både ur ett verbalt och visuellt perspektiv.
Kjelling var idol och som bäst 2005. I sin analys använder hon sig av diskursanalys och
kända genusforskare som Butler och Connell. I likhet med föregående artikel konstrueras
Kjelling som en maskulin stereotyp – en riktig man som personifierar den ”norska urkraften”,
en norsk hjälte. Samtidigt är idoldyrkan flyktig – skador och sämre prestationer tenderar
snabbt att reducera idolstatusen. Så även Kjelling som efter skada före VM 2007 aldrig riktigt
kom tillbaka – och media fokuserade på andra ”handbollsobjekt”.
Jörn Bue Olsen diskuterar frivillighetsretorik och idrottsledarskap utifrån ett personligt
perspektiv. Utgångspunkten är det aristoteliska etikbegreppet, vilket i överförd bemärkelse
kan uttryckas på följande sätt: Hur ska vi organisera idrotten för att få bäst möjliga utfall?
Olsen, som är en ”idrottsnörd”, har bred erfarenhet av olika idrotter både som aktiv och
ledare. Hans tes är att idrotten och även övrig frivilligverksamhet inte förändrats i takt med
samhällsförändringar. Idrotten kan i mångt och mycket ses som en konservativ bromskloss.
Hans förslag till förändring innebär bl.a. högre kompetens i styrelsearbetet, inrätta speciella
idrottsavdelningar i kommunen och bättre kontakt mellan kommun och klubbar i form av
idrottsråd. Här kan man nämna att ökad styrelsekompetens är på gång i framför allt våra
storklubbar. Samtidigt är det ingen garanti för att verksamheten alltid blir till det bättre. Man
kan från malmöhorisont påminna sig om de ekonomiska turerna och turbulensen i Malmö
Redhawks och till viss del Malmö FF. Samarbetsorganisationer kring idrotten som bollplank
till kommunen finns i många svenska städer, vilket är positivt. I flertalet kommuner i Sverige
bakas idrotten samman med kultur och fritid i kultur- och fritidsnämnder och avdelningar,
vilket inte alltid är lyckligt. Idrotten ställs mot kulturen samtidigt som bägge dessa system är
lågprioriterade i kommunens totala verksamhet. Olsens artikel är i det stora hela mycket
tankeväckande.

Idrott, retorik och näringsliv
Den här delen innehåller sju artiklar av Odd Nordhaug, Erlend Gitsö, Rune Rönning, Svein S.
Andersen&Öyvind Saeter, Odd Nordhaug&Bente R. Löwendahl (två artiklar) och ende
dansken – Dag Vidar Hanstad. Jag ska här lyfta fram några punkter från de sju artiklarna.
Mycket av innehållet grundar sig på modern managementlitteratur som bl.a. perspektiv som
det rationella, det nyinstitutionella och det symboliska relaterade till idrotten (Nordhaug).
Nordhaug menar vidare att ledarskapsretoriken är i ständig förändring med nya grepp, bilder
och retoriska infall. Här finns menar jag en form av inre ”dialog” mellan idrottens retoriska
uttryck och näringslivets managementsymboler. Ett exempel är begreppet coach som alltmer
vinner intrång i det offentliga livet som livsstilscoacher, arbetslöshetscoacher etc. Gitsö tar i
sin artikel upp att det finns anledning att diskutera begreppet coaching i retoriska termer. Han
utgår precis som Kristiansen & Nordhaug i inledningsartikeln att retoriken vilar på sju
grundelement: fundering – argumentering –disponering - formulering – memorering –
agerande – analys. Slutsatsen blir att coaching i slutändan är liktydigt med retorik. Rönning
vill i sin artikel problematisera begreppet coaching, som han menar – med all rätt – har blivit
alltför brett och i viss mån intetsägande. Andersen & Saeter beskriver i sin artikel
prestationskultur och kompetensmobilisering, Nordhaug & Löwendahl fokuserar i två artiklar
på kommunikation och språkutveckling i samband med organiseringen av OS i Lillehammer
1994, varpå Hanstad avslutar i OS-riktning ”framåt” – kampen om vinter-OS 2018 i Tromsö.
Samtliga artiklar är intressanta, välskrivna och tänkvärda.
Epilog och avslutande reflektion
Boken avslutas med två skönlitterära inslag – en om backhoppningens estetik och en
avslutande dikt om Kuppers löp i OS i Squaw Valley 1960. Det kan nämnas att Kuppern var
smeknamnet på Knut Johannesen, som var Norges skridskostjärna på den tiden – ofta i kamp
med Sveriges världsstjärna Jonny Nilsson. En bra avslutning! Ja, det är som säkert har
framgått en enligt min mening mycket imponerande bok med ett mångfald av intressanta
artiklar av kloka forskare. Här finns överskridande resonemang både av idrottsforskare av
facket och annat fackfolk som har stort intresse av idrotten. Vad man bl.a. slås av vilken
erfarenhet och kunskap alla har av idrotten både som praktiskt utövande och i mer teoretisk
mening. Sammantaget: en bok att verkligen rekommendera!

Anders Östnäs
Idrottssociolog/SVEBI
Universitetslektor/Lunds universitet
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SVEBI-konferensen 2012. Perspektiv på idrottens prestationssystem.
Staffan Karp, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Årets SVEBI- konferens genomfördes i Umeå den 14-15 november med Pedagogiska
institutionen som lokal arrangör med 107 deltagare inklusive tre key note föreläsare och 12
inbjudna föreläsare. Bland deltagarna fanns ca 20 verksamma idrottslärare och idrottsledare,
som deltog i konferensen en hel- eller halvdag. Konferensen nyttjades också för
forskningsmetodisk undervisning för idrottslärarstudenter som hade som uppgift att
vetenskapligt granska de utställda postrarna och för studenter på Idrottsvetenskapliga
programmet som utifrån framtagna kriterier analyserade utvalda föreläsningar. Glädjande att
notera var den goda uppslutningen från tjänstemän och förtroendevalda inom fritidssektorn i
Umeå, men också från några andra kommuner i landet. Tyvärr måste vi konstatera att
specialidrottsförbunden lyste med sin frånvaro. Trots inbjudan till konferensen via
Riksidrottsförbundets interna kanaler till samtliga förbund inkom endast en anmälan. En
besvikelse, inte minst mot bakgrund av att konferensen denna gång hade ett tema som vi
trodde skulle locka deltagare från förbunden. Konferenstemat var Prestation på idrottens
prestationssystem – från debut till avslut med tre underteman: Elitidrott – I nationens eller
individens intresse? Idrott i skolan – En arena för lärande eller talangidentifikation?
Bredd/Motionsidrott – För hälsa fitness eller social välfärd?
Konferensen öppnades av Anders Fällström, vice-rektor vid Umeå universitet,
fritidsnämndens ordförande Lennart Arvidsson och konferensansvarig Inger Karlefors från
Pedagogiska institutionen. Anders Fällströms anförande innehöll en glädjande nyhet om att
universitetsstyrelsen beslutat om en förstärkning av den idrottsrelaterade forskningen vid
Umeå universitet med 17 miljoner under perioden 2013-2015. I samband med satsningen
byter Umeå centrum för idrottsvetenskap (UCIV) namn till Idrottshögskolan vid Umeå
universitet. Den första key note föreläsningen hölls inom temat Idrott i skolan av Dr. Mark
Griffith från University of Birmingham där han är verksam inom forskargruppen Sport and
Exercise Pedagogy. Han pratade om samverkande samhällen – från aktiva skolor till aktiva
samhällen i ett föredrag som var mycket intressant och givande. Den andra key note
föreläsningen höll professor Marije Elferink-Gemser verksam vid Center for Human
Movement Sciences vid University of Groningen och Institute for Sport and Exercise Studies,
HAN University of Applied Sciences, båda i Nederländerna. Hon föreläste under temat

Elitidrott om talangutveckling och talangidentifikation med utgångspunkt från ett
imponerande stort empiriskt material. Den tredje key note föreläsningen hölls av första
amanuens Eivind Å Skille verksam vid Norges Idrottshögskola och Institutt for idrett og aktiv
livsstil, Högskolan i Hedemark. Inom temat Bredd/Motionsidrott redogjorde han för sin
forskning om den ideella idrottsrörelsen som ett politiskt verktyg för hälsa och socialpolitik.
Empirin hämtade han från norska förhållanden men parallellerna till Sverige och svenska
förhållanden var mycket tydliga. Konferensen avslutades med en plenarföreläsning där Peter
Häggström under rubriken Mångfald och prestation berättade om sina erfarenheter som
homosexuell och elitidrottsman inom svensk friidrott.
Mellan den första key noten och den avslutande plenarföreläsningen hölls ytterligare tolv
föreläsningar av inbjudna forskare från Sverige, Danmark och Finland, samt sexton
föreläsningar under rubriken ”Fria föredrag” av idrottsforskare från svenska lärosäten. I
vanlig ordning arrangerades också under konferensen en posterutställning. Den här gången i
två delar då studerande i Forskarskolan för idrott och hälsas didaktik ställde ut posters om
sina projekt parallellt med den sedvanliga utställningen . I forskarskolans utställning fanns
elva bidrag och i den andra delen av utställningen åtta bidrag. Över lag var bidragen av
mycket god kvalitet. Gunn Nyberg, doktorand vid Stockholms universitet, PIF-gruppen GIH
och Högskolan Dalarna tilldelades av den vetenskapliga kommittén priset för bästa poster
2012 med sitt bidrag om Developing a somatic velocimeter. Årets pris för bästa uppsats gick
till Elisabeth Lodin, Lunds universitet som höll en uppskattad föreläsning med titeln Coaches’
perception of their own leadership behavior and the congruence with education and
personality. Kortare referat samt abstrakt från föreläsare inklusive abstrakt från
posterutställningen återfinns längre fram i texten.
Den ambitionen SVEBIs styrelse har haft att ge forskare och forskarstuderande utökade
möjligheter att presentera egen forskning verkar vara lyckad. Årets konferens fick förlängas
för att ge plats åt alla de bidrag som av den vetenskapliga kommittén bedömdes hålla måttet.
Totalt presenterades sexton paper under sex olika teman. Ett nytt grepp för årets konferens var
att hålla en vetenskapslunch med ett aktuellt tema. Det valda temat var vetenskaplig
publicering i internationella tidskrifter vilket lockade 90 av konferensens deltagare. Erwin
Apitzsch, redaktör för SVEBIs tidskrift Swedish Journal for Sport Research, samt AnnChristin Sollerhed från redaktionskommittén ansvarade för programmet med hjälp av Mikael
Quennerstedt från Örebro universitet för att ge oss råd, vägledning och tankar kring

internationell publicering. Enligt min bedömning blev denna lunch mycket lyckad och
uppskattades av dem som deltog. Uppskattade var också de doktorandaktiviteter som
genomfördes inom ramen för konferensprogrammet där forskarstuderande både fick
möjligheter till vetenskapliga diskussioner samt sociala aktiviteter av olika slag.
När konferensen avslutades på torsdag eftermiddag tog en workshop om idrottens
prestationssystem finansierad av Riksbankens Jubileumsfond vid. Workshopen leddes av Tor
Söderström, Pedagogiska institutionen i Umeå samt Stefan Lund och PG Fahlström från
Linnéuniversitetet. Syftet med workshopen var att identifiera kunskapsluckor inom området.
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka våra samarbetspartners som bidragit till
konferensens genomförande och då framför allt för det stora stödet från Umeå Centrum för
Idrottsvetenskap. Nästa SVEBI-konferens går av stapeln den 20-21 november 2013 med GIH
i Stockholm som lokal arrangör. Konferensen blir ett av flera evenemang vid GIH under året
som ett led i att man firar 200-årsjubileum. Vi önskar GIH lycka till under jubileumsåret.

Idrott i skolan – en arena för lärande eller talangidentifikation?
Magnus Ferry, Johan Lundberg och Jonas Mikaels, Pedagogiska institutionen, Umeå
universitet
Connected Communities: Examining the process of changes from active schools to active
communities.
Key note: Mark Griffith, University of Birmingham, UK
Föreläsningen genomsyrades av en kritisk förhållning till de vinster som forskare och andra
förespråkare tillskriver deltagandet i idrott och idrottsämnet i stort. En utgångspunkt var att
deltagandet i Idrott och hälsa och övrig skolidrott tillskrivs positiva effekter på elevernas
social, kognitiva, beteende och fysiska utveckling. Det problematiska med detta är att få
studier med evidens verkligen har kunnat bevisa att dessa effekter förekommer. En förklaring
som gavs till avsaknaden av evidens är att individer måste ses som unika och de därför lär sig
individuellt. Deltagandet i frivillig idrott problematiserade utifrån att den rådande diskursen
som forskare, politiker och allmänheten ställer sig bakom är att erfarenheter av idrott per
automatik får effekt på andra områden och vid andra tidpunkter. ex. att barn genom att delta i
idrott automatiskt blir idrottsutövare som vuxna, eller att all verksamhet i lokala

idrottsföreningarna är inkluderande och hälsofrämjande. Föreningsidrottens värde för
samhället och att de frivilliga ledarna är värdefulla tillgångar för samhället ifrågasattes inte,
men ett viktig påpekande är att det är den individuella ledarens engagemang och inställning
som är avgörande för effekterna och utfallet. Att det ”bara” handlar om idrott räcker inte.
Sammanfattningsvis var budskapet av föredraget att det finns stora möjligheter för att idrott i
skolan skall leda till lärande, men för att detta skall kunna ske behövs mer forskning inom
området, med nya infallsvinklar, nya metoder och en kreativ design.
Idrottsprofilerad grundskola – för elevernas bästa eller talangutveckling?
Föreläsare: Inger Eliasson och Magnus Ferry, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Inledningsvis presenterar Ferry lite historik kring idrotten i skolan och menar att det är 90talets reformer inom skolan som möjliggjort det utbud som vi finner i dagens skola. Inom
gymnasieskolan är idrottsprofileringen strikt reglerad och inriktad på elitidrott och
talangutveckling medan grundskolans utbud fortfarande är relativt fritt och det är kring
grundskolans idrottsprofilerade verksamhet som deras studie vill bidra med kunskaper. En del
av studien är en nationell kartläggning av utbud, inriktning och organisation där information
från skolverket, idrottsprofilerade skolors websidor samt intervjuer med 50 skolledare utgör
underlaget. Från detta material finner de att två olika inriktningar framträder bland skolorna.
Den ena är en bred profil som erbjuder många olika fysiska aktiviteter och den andra är en
specifik profil som erbjuder träning i en speciellt utvald idrott. Lagidrotter är de vanligast
förekommande i utbudet och cirka 50 % av skolledarna anger att det är ur ett
konkurrensperspektiv som de valt att erbjuda idrottsprofil på sin skola.
Den andra delen av studien utgörs av en kvalitativ studie där elever och lärare intervjuats på
fyra olika skolor som erbjuder fotbollsprofil vilket är den vanligast förekommande idrotten
bland idrottsprofilerade skolor. Här menar Eliasson att målsättningen främst upplevs vara att
utveckla elevernas idrottstalang och då oftast ganska individinriktat (teknik). Föreningslivets
struktur och värderingar blir synliga i skolornas verksamhet och ett samarbete mellan
fotbollsförening och skola är vanligt förekommande. Ur ett genusperspektiv ser
presentatörerna ett problem eftersom undervisningen oftast bedrivs i könsheterogena grupper
där manlig dominans råder både bland elever och lärare. Flickorna verkar vara de som drar
nitlotten och slutar i högre utsträckning än vad pojkarna gör. Flickorna riskerar då gå miste
om den chans till talangutveckling som skolorna vill erbjuda. Detta problem kan ses som en

möjlighet om man lyckas utmana könssterotypa föreställningar men det ställer nya krav på de
involverade. Avslutningsvis så menar Eliasson och Ferry att tävlingsidrotten nu finns i både
idrottsrörelsen och skolan vilket innebär att den svenska modellen håller på att förändras och
att idrottsprofileringen bl.a. inneburit mer idrott för idrottsungdomar istället för idrott för fler
ungdomar.
De nationellt godkända idrottsgymnasiernas talangorganisation.
Föreläsare: Stefan Lund, Avdelningen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö
Talangidentifikation för urval till idrottsutbildningar har pågått länge men Lund menar att
denna process kommer att få store betydelse i och med att antalet platser på sådana
utbildningar har minskats och att skollagen har gjort det möjligt för specialidrottsförbunden
och huvudmännen att välja ut de bäst lämpade eleverna utifrån idrottsmeriter. Denna process
har studerats bland 12 olika SF-idrotter genom intervjuer med RF-tjänstemän, SF
representanter och specialidrottslärare i gymnasieskolan. Lund visar att talangidentifikationen
bygger på klassifikationsscheman och praktiskt förnuft där det förstnämnda består av
idrottspecifik talang (fysiska förmågor, teknik, spelförståelse) och elevernas personlighet
(attityd, karaktär och socialförmåga). Praktiska förnuftet handlar om den magkänsla och
erfarenhet som lärare och SF-representanter har när de bedömer talang. Vad innebär det att
vara elitpelare idag, är något som färgar de val som görs vid selektionen. Detta innebär att
urvalet sker utifrån objektiva/mätbara resultat å ena sidan samt intuition, erfarenhet å andra
sidan. Detta, menar Lund, är så klart problematiskt och ingen exakt vetenskap och påtalar
därför vikten av att bygga stödsystem som kan fånga upp de som inte väljs ut i dessa
processer och uppmuntra dem till fortsatt satsning i sin idrott. De som medverkar i
urvalsprocessen gör sitt bästa utifrån vad man vet idag och vi bör vara medvetna om att
talangidentifikation är en social konstruktion där instruktören konstruerar den ideala talangen
utifrån de eftersträvansvärda förmågor och färdigheter som skattas högt med den vetskap som
finns idag blir presentatörens avslutning.
Dual career in sport and studies: European guidelines and related psychological research.
Föreläsare: Natalia Stambulova, Högskolan i Halmstad
Stambulovas presentation utgår från en studie av förstaårselever vid riksidrottsgymnasier
(RIG) och deras erfarenheter kring: (1)övergången från grundskola till RIG, (2) utvecklingen

av RIG-elevers identiteter som idrottare resp. elev, (3) individuella skillnader i anpassningen
till RIG. Materialet baseras på uppgifter från ca 250 elever vid 33 olika RIG och inom 27
olika idrotter där djupintervjuer gjordes två gånger per år med tio elever ur detta urval. Några
resultat kring elevernas första år och som presenterades var att: - eleverna upplevde nya och
ökade krav inom både idrotten, skolan och privatlivet, - självförtroendet och upplevd support
från ledare minskade, - upplevd stress ökade. Eleverna upplevde också att det var lättare att
anpassa sig till de idrottsliga kraven än de som hade med studierna att göra och upplevde
således en starkare idrottsidentitet än elevidentitet. Den upplevda nöjdheten minskade men
var fortfarande hög med både skola, ledare, träningar och att vänner fanns nära. Umgänget var
också något som nämndes som en minuspost och då i ord som att det var samma umgänge
hela tiden. Annat som nämndes som jobbigt var hemlängtan och fritiden och att det var svårt
att finna en balans mellan skola och idrott. Denna (o)balans var något som varierade mellan
eleverna och inte någon generell upplevelse.
Intervjuer med elever som avslutat studier vid RIG gjordes också för att förstå orsaker till
detta men någon specifik orsak var svår att finna även om den sociala situationen nämndes
som ett problem av flera. Stambulova avslutade med att belysa vår situation som ett litet land
(och ibland små idrotter) och menade att det är ännu viktigare att då försöka stötta dessa
elever på olika sätt med resurser kring kost, medicin, rehab och det sociala livet för att hitta
personliga lösningar. Resultaten ska diskuteras utifrån den svenska modellen kring vinnare i
långa loppet (Lindahl, 2011) och aktuell forskning och förhoppningsvis bidra med
rekommendationer till RIG och dess stödservice.
Pygmalion i gympasalen.
Föreläsare: Peter Åström, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Föredraget tog sin utgångspunkt i Åströms snart avslutade doktorandprojekt. Studiens
övergripande syfte var att undersöka och fånga lärares möjligheter att nå ett inkluderande
perspektiv för lärande för att nå alla elever, i synnerhet de som anses som ”informella”
riskgrupper. Det som presenterades var några av de resultat som kommit fram i studien. Bland
annat lyftes frågan om ämnet idrott och hälsa är ett ämne för alla? Ett problem som belystes
var elever med låg motivation till ämnet idrott och hälsa i skolan. Lärarens förväntningar på
sina elever verkar vara av stor betydelse för hur väl eleverna presterar, eller lyckas nå de
uppsatta kunskapsmålen. Flera av de citat som exemplifierade hur undervisningen såg ut i de

klasser i åk 4-6 som ingick i studien, visade på att det är en aktivitetsdiskurs som dominerar
lärarnas sätt att lägga upp sin undervisning. Det är med andra ord olika former av idrotter,
t.ex. innebandy, som ”körs” i undervisningen och där feedback från läraren ges emot utförd
prestation i den idrotten. En av de slutsatser som presenterades var att normavvikande
beteende bland elever kan ses som en reaktion på låg motivation till ämnet. Låg motivation
hos elever kan alltså förstås utifrån att eleven saknar ett meningsskapande sammanhang för
hur undervisningen bedrivs.
Varför undervisar Wii i idrott och hälsa?
Föreläsare: Mikael Quennerstedt, Örebro universitet
Föredraget byggde på projektet LEXIS (learning and excergames in schools) och inleddes
med en problematisering av data/tv spel som bidragande faktor till ett ökat stillasittande bland
barn och ungdomar, å ena sidan och data/tv spel som inspiratör till ökad rörelse och
rörelseglädje, å andra sidan. Frågan som ställdes var; vilket lärande avseende kropp, fysisk
aktivitet och hälsa sker i ungdomars spelande? Utifrån den frågeställningen presenterades fyra
argument eller motiv. För det första ett hälsorelaterande argument, där data/tv spel ses som
något kul som lockar/lurar till rörelse och bidrar till fitness. För det andra ett idrottsrelaterat
argument, där spelen möjliggör utövandet av en rad olika aktiviteter och övar färdighet på ett
nytt sätt. För det tredje ett utbildningsmotiv, där spelandet anses ge kunskaper om olika
former av rörelse och spelformers grundläggande spelidé. Som fjärde och avslutande motiv
för de positiva spelen har att bidra med, presenterades ekonomiska motiv. Här du väl köpt
spelet kan du vågsurfa, boxas eller åka skidor, utan att det kostar dig något mer. Den kritik
som presenterades mot spelen är att hälsa blir synonymt med fitness. Hälsa är att vara smal
och vältränad. Den massmediala synen på ideal kroppen förstärks. Även ungdom förskönas
och presenteras i spelet som att ”din score visar att du är yngre än du är, bra!” Eller ”din score
visar att du är äldre än du är, dåligt!” Spelet räknar ut din BMI, vilket används som mått för
hälsa. Spelets idé bygger även på att fysisk aktivitet och hälsa är lika med kaloriförbränning.
Som avslutning på föredraget presenterades några implikationer som komma till följd av
spelens utformning. Spelen ger en syn på hälsa som aktivitet och kaloriförbrukning. Spelen
ger även en snäv syn på kropp, med den massmediala, slanka och vältränade idealkroppen
som enda förebild.

Elitidrott – i nationens eller individens intresse?
Thomas Bäck, Josef Fahlén och Annika Johansson, Pedagogiska institutionen, Umeå
universitet
No goals no glory-The value of talent identification and development in sports
Key note: Marije Elferink-Gemser, Center for Human Movement Sciences, University
Medical Center Groningen, University of Groningen och the Institute for Studies in Sports
and Exercise, HAN University of Applied Sciences, Holland.

Elferink-Gemser börjar med att problematisera talang begreppet; är det åldersbundet, evigt
eller har individen en `inneboende´ egenskap? Hon presenterade en begreppsdefinition (med
tradition att identifiera duktiga lagbollspelare - landhockeyspelare?) av talang hos som en
individ som: “A talented youth player is a player who performs better than peers during
training and competition AND has the potential to become an elite player in the future”. Hon
presenterade därefter en översikt over hennes forskning med longitudinell och
multidimensionell inriktning. Sedan början på 2000-talet mäter hennes forskningsprojekt ett
stort antal olika parametrar över tid med individer i en mängd olika idrotter för att försöka se
om det är några speciella faktorer som faller ut och som kan anses vara av speciell betydelse
och urskiljbara i olika åldrar. Med ett longitudinellt upplägg försöker hon identifiera och se
när och vilka av dessa faktorer som kan ge vägledning för selektering av ”rätt” individer m a
p framtida framgång. Sammantaget används sex områden som vägledande för att bedöma och
selektera fram talanger.


Självständigt beteende hos individen stimuleras



Grenspecifika utvecklingsfaser måste tas i beaktande



Målorienterat beteende- formulering, målsättning



Utbildning och erfarenhet



Motivationsklimat



Kontakt och stöd av signifikanta andra

De tre förstnämnda faktorerna anses viktigast i nämnd ordning enligt hennes forskning. En
idrottande individs självständiga beteende bör därför stimuleras och utvecklas då denna
aspekt verkar vara en genomgående viktig faktor som indikerar framtida framgång .

Elitidrott i skilda världar: Det statliga elitidrottsstödet och den svenska elitidrottens
existensvillkor
Föreläsare: Josef Fahlén, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Temat inleddes med att Fahlén (pedagog) presenterade en studie av hur det svenska
elitidrottssystemet fungerar och stödjer elitidrottsliga strävanden (Fahlén & Sjöblom, 2012).
Bakgrunden till studien är regeringens beslut att ge öronmärkta resurser till svensk elitidrott.
Syftet med studien är att försöka förstå de bakomliggande faktorerna för internationell
konkurrenskraft. Studien omfattar totalt 24 intervjuer, varav åtta med landslagsutövare, åtta
landslagstränare och åtta sportchefer. Respondenterna representerar idrotter som är både
mans- och kvinnodominerade, stora och små, olympiska och icke olympiska, traditionella och
nyetablerade, vinter och sommar, lag och individuella, mer eller mindre framgångsrika och
mer eller mindre kommersiellt gångbara.
Resultatet visar att prestationsutvecklingssystemen skiljer sig åt mellan de olika idrotterna,
vilket inte var särskilt överraskande. Respondenterna lyfter också liknande framgångsfaktorer,
som till exempel den svenska idrott åt alla traditionen som gör det möjligt för väldigt många
att börja idrotta, de välutbildade och engagerade tränarna på föreningsnivån, och
möjligheterna att kombinera elitidrott och studier. De pekar samtidigt på samma problem:
bristen på långsiktig planering, bristen på transparens i fördelningen av det statliga stödet, och
idrottens totala finansieringssituation som inte tillåter alla talanger att nå sin fulla potential.
Fahlén beskrev med stöd i studien att de framgångsfaktorer som lyfts fram och de problem
som upplevs är de enda faktorer som egentligen konstituerar någon form av gemensamt
elitidrottssystem. Dessa faktorer och problem kan sägas vara mer knutna till det vidare
idrottssystemet snarare än till att vara konsekvenser av ett specifikt elitidrottssystem. Dessa
slutsatser kan å ena sidan förstås som uttryck för en gemensam idrottslig organisationskultur i
vilken utövare, tränare och sportchefer (trots deras skilda förutsättningar) delar samma
förståelse för vad som krävs för att nå framgång. Å andra sidan pekar de mot att många av
elitidrottens framgångsfaktorer inte står att finna på nationell policynivå, inte heller så mycket
i varje idrotts prestationsutvecklingssystem, utan längre ner i systemet i utövarnas och
tränarnas vardag.

Jag är kärringen som simmar mot strömmen! Om åldrande, genus och tävlingsidrott
Föreläsare: Josefin Eman, Sociologiska institutionen, Umeå universitet
Det andra bidraget på Tema Elitidrott presenterades av Josefin Eman (sociolog) utifrån studier
som utgör en del av hennes avhandling ” Growing old and still practicing competitive sports:
An exploration of acting-space and sense-making processes among old women and men”
(Eman, 2012). Eman beskrev inledningsvis hur tidigare föreställningar och normer om äldre
människors förhållande till fysisk aktivitet, nu utmanas av mer hälsoinriktade diskurser. De
äldre föreställningarna innebär en syn på åldrande som en ensidig process av försvagande och
en uppfattning om att det är olämpligt att äldre ägnar sig åt fysiskt ansträngande idrottsliga
aktiviteter. Fortfarande är den vanligaste föreställningen att gamla personer ska delta i
”lagom” ansträngade fysiska aktiviteter och det ska vara med fokus på social interaktion och
hälsa, inte tävlingsinriktad idrott. Att vara idrottsaktiv som äldre innebär ett
gränsöverskridande på många sätt. Eman refererade till den socialgerontologiska forskningen
som visar att åldrande är en könad upplevelse och att dominerande normer om åldrande
samverkar och konkurrerar med normer om genus. Hon beskrev det som att det ytterst handlar
om ett handlingsutrymme - vad som är ”möjligt” att göra som äldre man eller kvinna i dagens
Sverige. Syftet med studien var att å ena sidan utforska hur meningsskapandet av
handlingsutrymmet bland idrottsligt aktiva gamla män och kvinnor påverkar deras deltagande
i tävlingsinriktad idrott, och å andra sidan hur deras deltagande i tävlingsinriktad idrott
påverkar deras meningsskapande processer och handlingsutrymme.
Studien bygger på intervjuer med 22 idrottsligt aktiva män och kvinnor mellan 66-90 års
ålder. Majoriteten av dessa tävlade eller hade tävlat på regelbunden basis i hög ålder inom
skidåkning, friidrott och simning. Resultaten visar att mäns och kvinnors meningsskapande
kring framförallt genus- och åldersnormer påverkar deltagandet i tävlingsinriktad idrott. Det
finns en upplevd inskränkning i deras idrottsliga handlingsutrymme, men det påverkar dem på
väldigt olika sätt. Kvinnorna blir i högre utsträckning sporrade att utöka sitt idrottsliga
engagemang medan männen generellt tonar ner sin tävlingslust. Mäns och kvinnors
deltagande i tävlingsinriktad idrott påverkar också deras meningsskapande processer i det
avseendet att de upplever åldrandeprocessen via sina fysiska kapaciteter snarare än via andra
dimensioner såsom utseende och känsla av åldrande. Emellertid mäts dessa fysiska
kapaciteter olika av män och kvinnor. Generellt sett skiljer sig män från åldrandekollektivet
och bedömer sin fysiska kapacitet – och därigenom också åldrandet – genom kvantitativa mått

såsom sekunder och meter. Kvinnor ser sig som en del av ett starkt åldrandekollektiv och
lyfter in kvalitativa dimensioner, som till exempel uthållighet, i bedömningen av sin fysiska
kapacitet och åldrande. Detta leder till att kvinnor betraktar åldrandet som en process som
också inrymmer styrka och kapacitet, medan män mer entydigt ser åldrandet som en process
av förfall – vilket påverkar det handlingsutrymme man upplever sig ha. Kvinnor verkar i
högre utsträckning än män ifrågasätta, utmana och överskrida de genus- och åldrandenormer
som primärt sätter gränser för deras handlingsutrymme – på ett sätt som eventuellt kan bidra
till att utvidga gamlas handlingsutrymme inom en idrottslig kontext.

Varifrån kommer eliten ifrån om rätten raserar pyramiden?
Föreläsare: Johan Lindholm, Juridiska institutionen, Umeå universitet
I det tredje perspektivet på Tema Elitidrott presenterade Johan Lindholm (juridik)
konsekvenserna för idrottens nuvarande organisation och det rådande förhållandet mellan
bredd- och elitidrott utifrån en pågående rättsprocess. Inledningsvis beskrevs svensk idrott i
form av en pyramid, vilken består av två olika, men nära sammankopplade verksamheter,
bredd- och elitidrott. Den pyramidliknande organisationsmodellen kännetecknas av principen
ett förbund per idrott, det vill säga att endast ett specialidrottsförbund får organisera
tävlingsverksamhet inom varje specifik idrott. I den aktuella rättsprocessen ”Bilsportmålet”,
där en av Svenska Bilsportförbundets (SBF) medlemmar har bildat en konkurrerande
verksamhet - Svenska Motoralliansen (SMA), ifrågasätts idrottens rådande organisation.
Svenska Motoralliansen har anmält Svenska Bilsportsförbundet till Konkurrensverket för
konkurrensbegränsade samarbete, då SBF:s medlemmar enligt SBF:s gällande regler riskerar
uteslutning om de deltar i verksamheter arrangerade av SMA. Konkurrensverket har beslutat
i enlighet med anmälan, men beslutet är överklagat till Marknadsdomstolen som förväntas
meddela beslut under hösten 2012. Specialidrottsförbunden har inget rättsligt monopol på att
organisera idrottslig verksamhet, men de har genom sin unika ställning i förhållande till
Riksidrottsförbundet (RF) och de internationella förbunden möjlighet att erbjuda
medlemmarna andra tjänster än eventuella nya aktörer inom den idrottsliga verksamheten.
Om Marknadsdomstolen upprätthåller Konkurrensverkets beslut, anser företrädare för den
svenska idrottsrörelsen att detta på sikt kan leda till att svensk elitidrottsverksamhet splittras i
två delar: den ekonomiskt lönsamma (”professionella”) elitidrotten och resten. En konsekvens
av en sådan splittring skulle kunna vara att breddidrotten, inklusive barn- och

ungdomsidrotten, drabbas och på sikt även elitidrotten. Den professionella idrotten står
sannolikt inför organisatoriska förändringar, där idrottens nuvarande medlemsbaserade
struktur åtminstone delvis kan komma att ersättas av en avtalsbaserad struktur som baseras på
samarbetsavtal mellan organisatörer på olika nivåer.

The ecology of talent development in sport: What can we learn from studying world class
talent development environments?
Föreläsare: Kristoffer Henriksen, Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics,
University of Southern Denmark
Det fjärde perspektivet inom Tema Elitidrott representeras av Kristoffer Henriksen
(psykologi) som presenterade resultat från sin avhandling ”The Ecology of Talent
Development in Sport: A Multiple case study of successful Athletic Talent Development
Environment in Scandinavia” (Henriksen, 2010). Henriksen beskrev de tidigare dominerande
trenderna inom talangutveckling: a) systematisk identifiering och urval av talanger; och b)
kartläggning av den kvantitativa och kvalitativa träning som krävs för att nå prestationer på
elitnivå. I konstrast till dessa trender tar det holistiskt ekologiska synsättet på talangutveckling
sin utgångspunkt i det faktum att vissa idrottsliga miljöer är mer framgångsrika än andra när
det gäller att utveckla talanger. Det holistiskt ekologiska synsättet syftar till att beskriva
framgångsrika idrottsmiljöer och förklara deras framgångar. Den studie Henriksen
presenterade visar att även om varje miljö är unik så delar de vissa gemensamma drag. Dels
deras organisation av träningsgrupper, dels en integrerande miljö som involverade en hög
grad av samordning och kommunikation, fokus på långsiktig utveckling snarare än kortsiktig
framgång, stöd till utveckling av psykosociala färdigheter och slutligen en stark och
integrerad organisationskultur. Det holistiska ekologiska synsättet speglar komplexiteten i
talangutvecklingsprocessen och pekar på att en viktig faktor i denna utveckling är förmågan
att bygga upp fungerande resurser omkring idrottarna så att de klarar utmaningar under och
efter karriären.
Talangerna och Coacherna – om talangutveckling och coachernas betydelse.
Föreläsare: PG Fahlström, Linnéuniversitetet, Växjö

Under denna rubrik presenterade PG Fahlström (pedagogik) det femte och sista bidraget på
Tema Elitidrott. Presentationen tog sin utgångspunkt i vad vi vet (och tror) om talang och
talangutveckling. Den fortsatte med en genomgång av forskningen om coachers roll vid
talangidentifiering och talangutveckling visar. En central fråga som Fahlström lyfter i det
sammanhanget är vilken roll coacher kan och bör ha vid deliberate practice and play.
Därefter lyftes frågan om coachers kompetens och vad denna kompetens består av?
Fahlström diskuterade begreppet kompetens uttryckt som ”coachen med det tränade ögat” och
betydelsen av och problemet med erfarenhet kontra utbildning. Vilka typer av utbildning av
coacher finns och vad ska en sådan utbildning innehålla frågar Fahlström retoriskt. Som
avslutning diskuterar Fahlström tillsammans med åhörarna frågan om hur idrott och akademi
tillsammans skulle kunna skapa en svensk modell och hur en sådan modell i så fall skulle
kunna se ut?

Reflektioner
Tema Elitidrott omfattade förutom key note föreläsningen fem presentationer från fyra olika
vetenskapliga discipliner (pedagogik, sociologi, juridik och psykologi) och med fem olika
vetenskapliga perspektiv. Temats presentationer visar på ett tydligt sätt att elitidrott kan
beskrivas, förklaras och förstås på många olika sätt. Frågan från temats underrubrik – i
nationens eller individens intresse? - kvarstår även efter denna eftermiddag. En key note och
fem presentationer om elitidrott gör bilden av begreppet än mer mångfasetterad än tidigare.
Frågan har kanske inte ett entydigt svar, utan det beror det på vilket perspektiv på begreppet
elitidrott som är utgångspunkten. Ur ett nationellt perspektiv blir den juridiska frågan om ”ett
förbund per idrott” mycket intressant att följa. Beslutet i Marknadsdomstolen kan innebära att
idrottsrörelsen riskerar att hamna i en omvälvande organisationsförändring? En
organisationsförändring som på sikt också kan innebära att samhällets stöd till idrotten antar
nya former. Samhällets nuvarande stöd till idrottsrörelsen innefattar stöd till både bredd- och
elitidrott. Hur blir det då i framtiden? I individens perspektiv handlar det i första hand om att
definiera vem som är elitidrottare. Under eftermiddagen utvidgades begreppet till att också
innefatta den äldre generationen. Kanske är detta ett tecken på att idrottens lyckats med
visionen, att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Individens perspektiv handlar
också om hur vi bygger upp idrottsmiljöer utifrån kollektiva tankar och kollektivt stöd, men
där de enskilda individerna (talangerna) tillåts att växa utifrån sina egna personliga
förutsättningar och med stöd av välutbildade idrottsledare.

Bredd/Motionsidrott – för hälsa, fitness eller social välfärd?
Anna Aggestål och Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Ideell idrott som politiskt verktyg för hälso- och socialpolitik – bör eller kan den vara det?
Key note: Eivind Å Skille, Norges idrottshögskola och Högskolan i Hedmark, Norge
Skilles föreläsning behandlade till största delen frågan huruvida idrotten kan vara ett politiskt
verktyg för hälso- och socialpolitik. Bakgrunden till frågan är omständigheten att idrott har
kommit att på ett självklart sätt betraktas som ”lösningen” på flera samhällsproblem, i
synnerhet social integration och folkhälsa. Skille problematiserade i viss mån den växande
tendensen att politiskt betona idrottens nyttovärde och instrumentalitet, att idrottens
egenvärde tycks ha hamnat i skymundan i den offentliga retoriken. Utifrån ett material baserat
på intervjuer med ledare och styrelsemedlemmar från idrottslag i Norge, belystes resultat som
relaterades till hälso- och socialpolitiska sammanhang. Det var dels ledare från idrottslag som
uttalat arbetade med social integration i invandrartäta områden i Oslo, samt ledare från
idrottslag (utan sådan specifik inriktning) i en typisk småstad. Flera aspekter av det som
idrottens ledare gav uttryck för visade sig sammanfalla med den politiska retoriken;
betydelsen av barns uppväxtmiljö, trygga och hälsosamma förhållanden samt social
integration. Tron på idrottens samhällsnytta är stor bland alla ledarna. Hälsoargument för
idrottens betydelse, utifrån fetma och överviktsproblematiken i samhället används av ledare,
även om de inte verkar känna till vad som står i centrala idrotts- eller hälsodokument.
Överhuvudtaget görs få referenser till central idrotts politik. Det uttalas nästintill inget om
folkhälsa på central idrottsnivå. Implikationer för hälsa i den idrottsliga praktiken
problematiseras inte av ledare, som exempelvis toppning av lag. Om idrotten betraktas som
ett verktyg för hälso- och socialpolitik så menar Skille att den är ett trubbigt verktyg, oprecist
och indirekt. Han ifrågasätter varför inte den som äger målen (staten) förfogar över medlen
(idrotten) och sedermera varför dessutom lokala aktivitetsmedel ens behövs i sammanhanget.
Så frågor som lyftes under föreläsningen handlade om huruvida idrottsliga projekt med fokus
på exempelvis integration eller hälsa, verkligen kan sägas vara ett resultat av central
idrottspolitik. Om målet är att driva hälsoverksamhet eller om det fungerar endast som ett sätt
att erhålla medel (i vissa fall för det man eventuellt delvis redan jobbar med). Eller om
”lyckade” projekt helt enkelt är ett resultat av gräsrotsinitiativ, oavsett central politik. Så det

påpekas många svårigheter att använda idrotten som ett politiskt verktyg för hälso- och
socialpolitik. Om idrotten bör användas på detta sätt är en fråga som förmodligen är både
angelägen och intressant för idrotten och forskarsamhället, och som måste fortsätta debatteras
och undersökas.
Motion som möjlighet och risk för mental hälsa respektive ohälsa.
Föreläsare: Peter Hassmén, Umeå universitet
Under föreläsningen ifrågasätter Hassmén hur hälsosam idrott egentligen är, trots alla väl
dokumenterade positiva effekter fysisk aktivitet har på såväl hjärt- och kärlsjukdomar som
ångest- och depressionssyndrom. Även om han håller med om fördelarna med motion för den
fysiska och psykiska hälsan problematiserar Hassmén att man inte kan bortse från att det
också kan finnas en negativ påverkan på densamma när det gäller intensiv motion eller
elitidrott. När det gäller ätstörningar kan motionen ses som ett problem istället för en lösning.
Psykiska sjukdomar i olika former belastar försäkringskassans budget till mycket stor del när
det gäller sjukskrivningar varför det är allt viktigare att ta dess på allvar. På ett intressant sätt
knyter Hassmén det till hur elitidrottare och elitmotionärer med övertränings- och
utmattningssyndrom blir allt fler idag. Som slutsats visas dock att det till stor del saknas
forskning om var gränsen för en hälsosam och en ohälsosam idrott går för den enskilde
individen. De tankar som föreläsningen leder till är vilket ansvar alla inom idrotten har när
man framhåller vikten av omfattande mängdträning för att kunna utvecklas och bli så bra som
möjligt? Tränare kan driva sina adepter i tidig ålder ganska hårt utan att man vet när eller hur
det kan påverka hälsan i negativ bemärkelse.
Youth sports club as health promoting setting.
Föreläsare: Sami Kokko, University of Jyväskylä
Kokko visar på att barn och ungdomar i allt högre utsträckning sitter stilla framför t.ex. TV,
datorer och andra elektroniska apparater. Detta gäller, enligt Kokko, inte bara icke
idrottsaktiva utan också de barn och unga som är med i en idrottsförening. En tredjedel av de
unga som idrottar kommer inte upp i den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet i Finland
för att de ska anses nå en positiv hälsa. Detta underminerar bilden av att det per automatik ger
positiva hälsoeffekter bara för att man utövar en idrott i föreningslivet. Därför argumenterar
Kokko i föreläsningen för att hälsopromotion borde ligga i idrottsrörelsens intresse framförallt
mot den bakgrund av att man idag ser människors livsstil som beroende av den kontext hon

befinner sig i. Utifrån en stor nationell enkätstudie med 273 klubbledare, 240 tränare och 646
unga idrottsutövare i idrotterna skidor, friidrott, ishockey och fotboll visades att finska
idrottsklubbar var relativt hälsoinriktade i sin verksamhet redan idag, även om det betraktades
vara främst i passiv form. Här menar Kokko att det finns stor potential att få klubbarna att bli
mer aktiva när det gäller hälsopromotion i praktiken. Exempelvis lyfts tränaren fram som en
viktig person i ett sådant arbete då de ofta har stor auktoritet bland de unga idrottsutövarna.
Bilden Kokko ger är att finska klubbar har förståelse för vikten av hälsopromotion inom
idrotten vilket synliggörs i ett vidare klubbsammanhang men att de inte har lyckats omsätta
det tydligt i praktiken.

Mångfald och prestation
Malin Österlin, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Nå längre med mångfald – en föreläsning om prestation
Plenarföreläsare: Peter Häggström, fd längdhoppare och sprinter
Häggström höll en inspirerande och tänkvärd föreläsning om sina erfarenheter som
elitidrottare och om att komma ut som homosexuell. Det var en personlig berättelse om att
sträva mot mål, om att utvecklas som idrottare och om att utvecklas som person. Häggström
definierade sig tidigt som elitidrottare och hade talang för att springa och hoppa långt. I
sjunde klass började tankar komma som handlade om frågorna Vem är jag? Vem vill jag bli?
Vilka förväntningar finns på mig? Som 13-åring insåg han att han var homosexuell, något
som kändes oförenligt med att även vara elitidrottare. Att vara idrottsstjärna innebar att vara
maskulin, en förebild, en stjärna, att tävla, tjäna pengar och att resa. Detta stod i konflikt med
identiteten som homosexuell, vilket innebar att vara bespottad, fjollig, något främmande,
ingen alls, att sjunga schlager och att åka på stryk. Under lång tid la Häggström all sin energi
på att förskjuta sin sexualitet och la istället all energi på idrotten. Men, med orden ”det var
svårare att vara sig själv än att kvala till OS” poängterade Häggström att idrottslig prestation
och framgång till stora delar handlar om hur vi mår. Häggström kämpade inte bara med att
prestera idrottsligt utan även med att vara sig själv och att acceptera den han är. Bara genom
att utmana sina egna och andras föreställningar om idrott och sexualitet, och genom att vara
sig själv, kunde han prestera på topp och må bra.

Fria föredrag – Idrotten som hälsofrämjare
Staffan Karp, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Under torsdag förmiddag hölls fyra föredrag under två teman; Idrotten som hälsofrämjare och
Föreningsidrotten som folkhälsoaktör. Först ut under Idrotten som hälsofrämjare var Susanna
Geidne, Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet med ett föredrag
om Idrottsföreningen som hälsofrämjande arena – exempel från alkoholpolicyarbete i åtta
svenska fotbollsföreningar. Alkohol och idrott är en komplicerad historia där forskningen
visar allt från positiva till negativa samband. Geidne redovisade en studie som genomförts
inom Svenska Fotbollsförbundet av ett projekt, ”Mål utan alkohol”, med målsättningen att
förbättra kunskapen och öka medvetenheten i föreningar om det sociala ansvaret och om
alkoholförebyggande åtgärder. De medverkande föreningarna skulle bl. a utveckla en
alkoholpolicy och handlingsplan för att få alla inom föreningen att arbeta mot samma mål.
Resultaten visar att idrottsföreningar har goda möjligheter att vara eller bli en hälsofrämjande
arena. Detta är dock inget som sker av sig självt utan kräver övergripande strategier, tydliga
mål formulerade i policys, idéer om implementering och engagerade aktörer.
Därefter följde Anna Renström, Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet som
presenterade en pågående studie om ledare aktiva både inom motions- och tävlingsidrott med
titeln ”Det gäller ju att inte skrämma bort motionärerna”. Idrottsledares erfarenheter av
ledarskap inom motions- och tävlingsidrott. Bakgrunden till studien är Riksidrottsförbundets
målsättning att utveckla en idrott som kan attrahera även vuxna kvinnor och män som vill
idrotta samtidigt som forskning visat idrottsrörelsens oförmåga att skapa alternativa
verksamhetsformer till tävlingslogiken och att man därmed stänger ute stora grupper från
idrotten. I intervjuer har ledare inom simning, kampsport och basketboll fått beskriva vad man
gör, vad man vill göra och hur som ledare i motions- och tävlingsverksamhet. Resultaten visar
att ledarna vill skapa ”något annat” för motionärerna men också att man upplevde
kompetensluckor för att kunna åstadkomma detta. Att leda både motions- och tävlingsidrott
var i samtliga fall avhängigt den enskilda ledarens intresse. Ingen av ledarna upplevde dock
att det fanns något motstånd till eller motsatsförhållande mellan tävlings- och
motionsverksamhet i den egna föreningen. Ledarna upplevde också efterfrågan på
motionsgrupper som stor inom sin idrott. En slutsats av studien är att ledarna efterfrågar
generella kompetenser för att skapa motionslogiskt orienterad verksamhet oavsett idrott där

bl. a ökad kunskap om motionärers motiv och ökad färdighet i kommunikation identifierats
som utvecklingsbehov.

Fria föredrag – Föreningsidrotten som folkhälsoaktör
Staffan Karp, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Malin Österlind, Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet inledde under temat
Föreningsidrotten som folkhälsoaktör med att redovisa en studie hon gjort i samarbete med
professor Jan Wright, Faculty of Education, University of Wollogong. Föredragets titel var If
sport’s the solution then what’s the problem? The social significance of sport in the moral
governing of “good” and “healthy” citizens in Sweden, 1922-1998 och byggde på analyser av
statliga dokument (SOU) om ideell organiserad idrott utgivna under den angivna tidsperioden.
Med utgångspunkt från Foucaults begrepp ”governmentality” har Österlind analyserat hur
staten definierar samtida sociala problem och vilken betydelse idrotten tillskrivs för välstånd,
hälsa och välbefinnande i samhället. Analysen visar att idrotten av staten ses som ett viktigt
verktyg för att främja ett sunt beteende och friska kroppar bland medborgarna även om vad
som definieras som osunt och mindre friskt varierar över tid. Av analysen framgår också att
Sveriges tidigare position som en ledande internationell idrottsnation och en minskning av
internationella framgångar ses som ett tilltagande problem i de statliga texterna. En slutsats
som Österlind drar är att det finns en tydlig förskjutning i texterna över tid när det gäller hur
det goda samhället ska uppnås, från en statscentrerad diskurs under 1920-talet till en
kollektivistisk och under 1990-talet individualistisk diskurs. En diskurs som hon menar också
är tydligt framträdande i den SOU om idrott som publicerades 2008.
Det andra föredraget under temat hölls under rubriken Sport som interventionsmetod för
brottsprevention – erfarenheter från genomgång av tidigare forskning av David Ekholm,
doktorand i socialt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings
universitet. Syftet med forskningsgenomgången har inte varit att kartlägga om, hur och på
vilket sätt sport fungerar eller kan fungera som metod för brottsprevention. Istället har syftet
varit att undersöka premisserna för den kunskap som produceras, hur den produceras och vad
denna kunskap ger uttryck för. Genomgången fokuserar dels på att ge en översikt av läget
med avseende på hur forskningen artikuleras nationellt och internationellt och vilka
kunskapsluckor som finns, dels på vilka centrala diskurser som framträder avseende sport

som interventionsmetod för brottsprevention. Forskningsgenomgången visar att både den
svenska och internationella forskningen organiseras utifrån empiriska frågeställningar för om
och hur sport kan fungera som preventionsmetod och hur sport bör organiseras för att fungera
preventivt. Den visar också att brottsprevention eller samhällelig nytta i internationell
forskning betraktas som en premiss för de studerade sportverksamheterna medan det i svensk
forskning oftare beskrivs som en effekt. Något som enligt Ekholm kan kopplas till de
studerade verksamheternas organisering. De diskurser som framträder är diskurser om
individualitet och transferabilitet. Det betyder att individen beskrivs som föremål för
förändring och för att förändringen ska vara meningsfull krävs ett antagande om att värden
och färdigheter tillägnade i sportverksamhet kan överföras till andra samhälleliga kontexter.
Reflektion
De presenterade bidragen problematiserade samtliga idrottens betydelse och ansvar för hälsa
och välfärd och skulle som sådana passat väl in under konferensens undertema om
Bredd/Motionsidrott – för hälsa, fitness eller social välfärd. Bidragen tillförde därför
ytterligare perspektiv på temat som komplement till Eivind Å Skilles key note föreläsning om
föreningsidrotten som politiskt verktyg för hälsa och socialpolitik, Sami Kokkos föreläsning
om idrottsklubbar som hälsofrämjande aktörer, samt Peter Hassméns om motion som
möjlighet och risk för hälsa och ohälsa.

Fria Föredrag - Barn- och ungdomsidrott
Inger Karlefors, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Under eftermiddagen torsdagen den 15 november hölls två sessioner under rubriken Fria
föredrag med tre föredragshållare inom temat Barn- och ungdomsidrott och tre inom Idrott i
skolan. Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm inledde under rubriken
Idrott för barnets bästa – eller för det bästa barnet? Om selektion och urval i föreningsidrott.
Idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och det är
barnets bästa som ledare ska ha i förgrunden vid alla beslut som rör barn till exempel: vilka
barn ska vara i vilken grupp och vilka ska få spela eller tävla mer än andra. Många
idrottsledare brottas med frågor om hur urval ska göras och de måste balansera mellan de två
uppdragen föreningsfostran att låta alla vara med och/eller tävlingsfostran att utveckla

vinnare, mål som åtminstone delvis är motstridiga. Den presenterade studiens syfte är att
undersöka hur ledare legitimerar att barn selekteras till en tävling eller till en särskild
träningsgrupp. Och för vilket barns bästa selektionen sker…
Studien utgår teoretiskt ifrån att synen på barn och synen på vad idrott för barnets bästa är, är
historiskt, socialt och kulturellt konstruerat och att ledare är sociokulturellt situerade. Ledarna
måste balansera mellan de två uppdragen där föreningsfostran är det uppdrag som kommer
från samhället, och tävlingsfostran är idrottens eget uppdrag (Peterson, 2007, 2011). Studiens
resultat diskuteras gentemot Barnkonventionen och det är konventionens definition av barn,
att den innefattar alla människor under 18 år, som tillämpas. Det empiriska underlaget består
av intervjuer med tolv idrottsledare, åtta män och fyra kvinnor som är ledare för både lag- och
individuella idrotter och de representerar både bredd- och mer elitinriktade föreningar.
Resultatet visar att ledarna löser uppgiften på olika sätt, och de motiverar också sina val på
skilda sätt. Tre olika motiv för urvalet, för vilka barn som ska få spela eller träna mer än andra
framträder.
1) Barnet som tränar mest tillhör de utvalda. Skolk från träning tolereras inte även om
det är föräldern och inte barnet som inte har meddelat att frånvaron, kan det resultera i
att barnet får stå över en match.
2) ) Barnet med bäst (fysiska) förutsättningar tillhör de utvalda. Olika idrotter kräver
olika typer av kroppsutseende. Att vara lång och smal är till exempel inte den bästa
förutsättningen för att ägna sig åt artistisk gymnastik.
3) Barnet som vill mest tillhör de utvalda. Att mentalt och fysiskt klara av att träna
mycket, att visa att man verkligen brinner för idrotten, är ett kriterium för att bli
utvald.
Selektionen sägs ske med barnens bästa för ögonen. Frågan är hur väl ledarnas sätt att
motivera sina val överensstämmer med ett barnrättsperspektiv? Den diskussionen kommer att
fortsätta.
Karin Grahn, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet fortsatte
under temat med ett föredrag med titeln Idrottsledare i skolan. Reproduktion och utmaningar
av traditionella könsmönster. Karin konstaterade inledningsvis att idrottens möjligheter att
vara en betydelsefull arena för lärande och socialisation i barns liv har ökat genom den
verksamhet som bedrivs i skolor inom ramen för Idrottslyftet. När idrottens ledare verkar

inom skolan behöver de förhålla sig till skolans läroplaner och inom båda ska jämställdhet
beaktas. En intressant fråga är hur föreställningar om barn/barndom och genus skapas inom
den idrottsverksamhet som genomförs inom skolans ram. Det här projektet har ingått i
Riksidrottsförbundets specifika forskning om Idrottslyftet. Forskningen som presenteras är en
del av projektet ”Barndom och genus i Idrottslyftsprojekt på skoltid”. Syftet är att beskriva
och analysera vilka diskurser kring kön som skapas genom de aktiviteter som genomförs
inom Idrottslyftsprojekt.
När skola och idrottsrörelse möts kan nya diskurser utmana gamla och diskurserna kan
förändras. Både tal och skriftspråk men även det visuella och det materiella är viktiga för
helheten i diskurs analysen. Forskningsprojektet genomfördes som fältstudier i två
grundskolor. Presentationen bygger på deltagande observation och intervjuer genomförda i en
femte och sjätteklass som har idrottslyftsaktivitet i form av fotboll på skoltid, tillsammans
med en fotbollstränare. Det insamlade datamaterialet består av projektansökningar,
observationer, videofilmade aktivitetspass, intervjuer med ledare och barn.
Några exempel på hur kön kan neutraliseras är att eleverna kallas för fotbollspelare, att de har
likadana kläder oavsett kön, liksom att barn med olika fotbollserfarenheter tränar tillsammans.
Här finns möjliga utmaningar av traditionella könsmönster. Exempel på motsatsen, är när
barnen inte ses som fotbollspelare utan delas in i en killgrupp och en tjejgrupp, eller när de får
beröm – ”Mycket bra tjejer och killar”. De traditionella könsmönstren reproduceras både när
könen hålls åtskilda i olika grupper, men också när de uttryckligen ska integreras och delas in
i varannan kille varannan tjej. Projektet ska slutredovisas årsskiftet 2012 till 2013 så analysen
fortsätter.
Andreas Stenling från Psykologiska institutionen vid Umeå universitet var tredje
föredragshållare med titeln Temporal ordering of self-determined motivation and
performance among youth floorball players. Han inledde med att motivation ses som en
viktig psykologisk faktor som påverkar idrottares prestation, men prestationen kan också
påverka idrottarens motivation. En teori som tar hänsyn till de inneboende drivkrafter som får
idrottaren att idrotta kallas, självbestämmande motivation (Deci & Ryan, 2000). Graden av
motivation kan ses som ett kontinuum från liten (amotivation) till större inre motivation
(intrinsic motivation). Mellan dessa ytterligheter ligger fyra andra typer av yttre motivation
som har olika stor betydelse för idrottarens drivkraft. Självbestämmande motivation ökar
idrottarens prestation, men högre prestation ökar också idrottarens självbestämmande

motivation. Relationen mellan dessa har dock inte tidigare undersökts. Syftet med studien är
att bestämma relationen mellan unga idrottares självbestämmande motivation och deras
självskattade prestation över tid. Syftet var även att undersöka om det fanns några
könsskillnader i den relationen.
123 innebandyspelare (77 tjejer och 46 pojkar) deltog i studien. Medelåldern var 17 år och de
hade spelat innebandy i knappt 9 år. De flesta hade tävlat på regional eller nationell nivå.
Spelarna svarade på en enkät om sin självbestämmande motivation och prestation i mitten och
slutet av tävlingssäsongen. Resultaten visade att den självbestämmande motivationen kunde
förutsäga prestation, medan prestation inte kunde förutsäga motivation. Sambandet mellan
kön och motivation var negativt vilket indikerar att män har lägre motivation än kvinnor.
Resultaten indikerar att faktorer som påverkar unga idrottares motivation också kommer att
påverka deras prestation. Därför är det viktigt för coacher som arbetar med unga idrottare att
skapa autonoma stödjande miljöer som höjer idrottarnas självbestämmande motivation.
Reflektion
De tre studierna visar hur viktig ledaren är för vilka erfarenheter som produceras eller
reproduceras inom barn- och ungdomsidrottens oavsett om det handlar om selektion,
jämställdhet eller motivation. Därför är också forskningen på barn- och ungdomsidrott viktig.
Fria föredrag - Idrott i skolan
Inger Karlefors, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Dean Barker, Department of food and nutrition, and sport science, Gothenburg university
inledde temat med ett föredrag om Examining groupwork in Health and Physical Education:
Emerging findings from a Vygotskian analysis. Då läraren använder sig av grupparbete i idrott
och hälsa undervisning så får denne en handledarroll och delar sin tid och sin uppmärksamhet
mellan de arbetande elevgrupperna. Det betyder att läraren bara delvis har inblick i vad som
sker och hur elevens lärande utvecklas. Frågan är då hur elevernas lärande sker, när läraren
inte är närvarande. Den kunskapen kan vara värdefull för den pedagogiska praktiken. Den
teoretiska utgångspunkten för presentationen är att Vygotskijs proximala zon och
aktivitetsteori. Lärande kan ses som en social aktivitet där det finns en skillnad mellan vad en
individ kan uppnå ensam och vad individen kan uppnå tillsammans med andra. Den
proximala zonen ZPF, är speciellt redskap för att analysera den relationen och några

grundsatser är: a) utförandet av en ny aktivitet sker ofta tillsammans med andra innan det
utförs individuellt b) när det individuella lärandet utvecklas, så utvecklas också gruppens
lärande c) lärande sker dialektalt och allt lärande är socialt d) även om eleverna antar rollen
som novis respektive expert i en lärandesituation, så är rollerna flexibla e)f ör att lärande ska
ske behöver noviser och experter påverka gruppaktiviteten.
Datainsamlingen har genomförts inom ramen för projektet Idrott och hälsa - ett ämne för
lärande. Datainsamlingen består av videoupptagningar kombinerat med intervjuer av lärare
och elever. Resultatet visar att
1) Läraren ofta kan definiera resultatet av grupparbete, men läraren bryr sig mer sällan
om processen.
2) Allt grupparbete genomförs inte i någon ZPD-zon och resulterar inte i något lärande
enligt i Vygotskijs mening.
3) Skapandet av proximala zoner sker både genom kroppslig aktivitet och genom tal
vilket gör proximala zoner i idrott och hälsa väldigt specifika.
Resultatet pekar på att idrottslärare bör fästa större vikt vid hur de definierar och
implementerar grupparbete. De behöver reflektera över hur grupparbetsuppgifter presenteras
för eleverna och vilket resultat som förväntas. Hur kan de skifta mellan novis och expertrollen
så att lärandet blir maximalt? Grupparbetet förbättrar elevens fysiska och språkliga kapacitet.
Temat fortsatte med Håkan Larsson, GIH i Stockholm, som höll en presentation med titeln
Normkritisk undervisning i idrott och hälsa- ett queert fall. Könsmönstren i ämnet idrott och
hälsa är stabila och idrottslärare har en benägenhet att ”anpassa” undervisningen efter kön
(Larsson m fl 2010) . Exempel kan vara att flickor inte behöver göra styrkeövningar och
pojkar behöver inte göra dansrörelser. Denna anpassning låser enligt forskarna fast elevernas
kroppar och handlingar vid heterosexuella identiteter och könsmönstren reproduceras. I stället
för att läraren anpassar undervisningen föreslår den här studien, med hänvisning till
Kumashiro (2004) att läraren ska undervisa paradoxalt (teaching paradoxically) för att utmana
könsmönstren. I en paradoxal undervisning är elevernas lärande i fokus och ”lärandet”
handlar om att undersöka, upptäcka och begripa rörelser. Hittills har det varit svårt att ge
exempel på vad denna paradoxala undervisning skulle kunna bestå av. I projektet ”Idrott och
hälsa - ett ämne för lärande” utspelades dock en sekvens, fångad på video, där de
dominerande könsmönstren utmanades, en heterotopi. Sekvensen är tagen från ett moment

med undervisning i schottis. Läraren inleder med att undervisa på traditionellt sätt. Indelning i
par pojke – flicka; pojkarna lär sig herrstegen, flickorna lär sig damstegen. I en diskussion
med några flickor om varför de måste dansa med pojkarna och inte med varandra, så yttrar en
av flickorna att hon kanske är lesbisk och därför inte vill dansa med pojkar. Läraren utbrister
att det är hans heteronormativitet som gjort att han delat in eleverna i par flicka -pojke och
han tackar eleven för att hon gjort honom medveten om detta. Efter den sekvensen delar
läraren in eleverna i etta och tvåa i stället för i pojke och flicka, och de dansande paren
benämns ”förare” och ”följare”. I början av schottismomentet instruerades eleverna i de
danssteg som traditionellt förknippades med könet, medan de under den senare delen fick
möjlighet att upptäcka schottis och de traditionella roller som var förknippade med stegen. Ett
exempel på paradoxal undervisning. Presentationen avslutas med några förslag på hur en
paradoxal undervisning kan utformas.
Temat avslutades med Heléne Bergentofts presentation med titeln Learning study i Idrott och
hälsa. Studien tar sin utgångspunkt i variationsteorin och hur elevernas lärande kan förbättras
genom variation av lärandeobjektet snarare än variation av aktiviteten. Forskarna menar att
frågor om lärande och kunskap i ämnet idrott och hälsa behöver fördjupas och förfinas för att
kunna utveckla elevernas lärande om hur kroppen svarar på fysisk aktivitet liksom hur
livsstilsfaktorer kan påverka hälsan. Spänningsreglering är en kunskap som finns med i
läroplanen. Syftet med studien är att med hjälp av variationsteorin studera hur
gymnasieelever, utvecklar kunskap om hur spänningsreglering påverkar deras välmående och
prestationsförmåga.
Eleverna behöver uppfatta någon form av variation för att kunna urskilja kritiska aspekter av
ett fenomen, i det här fallet spänningsreglering. Det är en viktig kunskap för att kunna
balansera spänning - avspänning i relation till prestation och välmående.
Studien är utförd som en learning study där resultatet av den första lektionen ligger till grund
för nästa. Learning study kan ses både som en utvecklings och en forskningsmetod. Fyra
lektioner med olika klasser genomfördes där kunskapsinnehållet varierades. Empiriska data
samlades in genom skriftliga test och video upptagningar. Varje elev gjorde en test innan
lektionen och direkt efter. En kritisk aspekt är en aspekt som hjälper eleven att förstå ett visst
sammanhang/få en viss kunskap/ utveckla en speciell förmåga. Resultatet visar att elevers
förståelse av spänningsreglering har att göra med vilken kritisk aspekt de är medvetna om.
De kritiska aspekter som definierades i studien är a) autonoma nervsystemets funktion, b)

reglering av anspänning och c) skillnaden mellan grundspänning och situationsanspänning.
Studien bestod av en teoretisk del som innefattade för och efter test av kunskaps - och
erfarenhetsinhämtandet och en praktisk del som bestod i att skjuta straffkast i basket.
Variationen i undervisningsinnehållet bestod av kunskaper och upplevelser av olika typer av
nervsystem och deras funktion. Eleverna kunde inte direkt urskilja olika sorts
spänningsreglering och de hade ett begränsat antal sätt att påverka nivån på spänningen innan
undervisningen. Resultatet visar dock att elevernas lärande har förbättrats i alla fyra
grupperna efter undervisningen. Elevernas kunskaper ökade i takt med att lärarna själva
utvecklade sin kunskap om de kritiska aspekterna. Den kunskapen ledde till att lärarna kunde
utveckla lektioner som ökade elevernas lärande. På så sätt så lärde sig eleverna att urskilja
olika effekter av spänning. Att förstå hur kroppen reagerar på både fysisk och psykisk
anspänning var viktigt för att förstå anspänningens betydelse för prestation och hälsa. Ett
annat resultat av studien var att det räcker med att variera två kritiska aspekter under en
lektion för att förbättra elevernas lärande.
Reflektion
Alla tre studierna tar sin utgångspunkt i elevernas lärande i syfte att kunna förstå vad som sker
och utveckla undervisningen. Projektet Idrott och hälsa- ett ämne för lärande, studerar ämnet
Idrott och hälsa som ett kunskapsämne. Den tredje studien som använder variationsteori är
intressant ur den aspekten att variationsteori inte är så vanligt förekommande vid studier av
idrott och hälsa.
Fria föredrag – Coaching
Kim Wickman, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Under eftermiddagen torsdagen den 15 november hölls parallellt med de ovan redovisade
föredragen två sessioner med vardera tre föredragshållare under följande teman: Coaching
och Elitidrott. Marie Hedberg, doktorand Nationella Forskarskolan i Idrottsvetenskap,
Linnéuniversitetet inledde med ett föredrag med titeln Coachen sätter agendan. Studien
syftade till att studera och förstå det pedagogiska handlande som utövas av coacher eller
motsvarande i den talangutvecklingsmiljö som Riksidrottsgymnasierna utgör. Resultaten visar
att det är idrottens förväntade krav och arbetsmetoder som bestämmer dess form. Coacherna
kommer i de flesta fall från en idrottsaktiv karriär. Genom utbildning inom den egna idrotten
stärker de sin legitimitet som tidigare byggt på erfarenheter med formell kunskap. Detta leder

i sin tur till en kollektiv (homogen) kunskapsbas som får direkta konsekvenser för
verksamhetens form och innehåll. Hedberg drar slutsatsen att kursplanerna som borde vara
tongivande för ämnet specialidrott får en underordnad betydelse i utbildningens praktik.
Snarare tycks det utvecklas en praxisgemenskap på varje skola där olika former av lärande
sker varav en stor del är det informella lärandet där både positiva och negativa färdigheter och
kunskaper förmedlas.
Göran Kenttä, GIH, Stockholm och Susanne Linnér, Linnéuniversitetet höll ett föredrag om
Coach för elitaktiva friidrottare – på träning och vid mästerskap. Innehållet i presentationen
bygger på ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet och Svenska Friidrottsförbundet
som fokuserar på coaching vid mästerskap och på elitcoachers arbetssituation.
Föredragshållarna diskuterade hur den insamlade empirin kan förstås mot bakgrund av den
svenska (fri-)idrottens blandning av professionell - icke professionell verksamhet. Vidare
riktades uppmärksamheten mot hur den framträdande friidrottskulturen av individualitet och
tilltro till tränarnas praktisk och självlärd erfarenhet kan förstås.
Trygghet är en grundförutsättning för att idrotten ska vara och upplevas som positiv. Men
övergrepp och trakasserier förekommer - i samhället och inom idrotten. Idag saknas kunskap
och etablerade rutiner för att förebygga och hantera sexuella övergrepp inom idrotten.
Susanne Johansson, doktorand på Gymnastik- och idrottshögskolan höll ett fördrag med
titeln; Sexual Relations Between Coaches and Atlhetes. I sin presentation problematiserade
Susanne den komplexitet som kommer till uttryck i sexuella relationer mellan tränare och
idrottsaktiva. Hon efterfrågar mer forskning som ur ett kritiskt perspektiv belyser sexuella
relationer mellan coacher och idrottsaktiva.
Fria föredrag - elitidrott
Kim Wickman, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Eva Linghede, GIH, Stockholm höll ett fördrag med titeln; Heteronormativitet inom
elitidrotten – som homo- och bisexuella personer erfar den. Studien syftar till att undersöka
dels homo- och bisexuella personers erfarenheter av elitidrottande, dels heteronormativitet
inom tävlingsidrotten, särskilt elitidrotten, ur homo- och bisexuella personers perspektiv med
hjälp av kvalitativ metod. Studien visar att tävlingsidrotten präglas av heteronormer, men
även att det förekommer heterotopier, där idrotten utgör en arena för möjligheter mer än

begränsningar. Linghede hävdar vidare att köns- och sexualitetsnormerna ser olika ut i olika
idrotter vilket gör det svårt att tala om tävlingsidrotten som en enhet. Intervjupersonernas
erfarenheter av heteronormativitet skiljer sig delvis åt beroende på om de är kvinnor eller
män, beroende på om de är/har varit aktiva inom ”kvinnligt” respektive ”manligt” kodade
idrotter samt beroende på om de lever/har levt homo-, bi- eller heterosexuellt. I vissa fall
tyder materialet på att heteronormens krav på att man ska se ut och agera tillräckligt
”kvinnligt” respektive ”manligt” kan vara starkare än kravet på att man ska rikta sitt begär
mot den motsatta könskategorin.
Marius Sommer är doktorand vid institutionen för Psykologi vid Umeå universitet. Hans
forskning omfattar bland annat hur träning inom timing, koordination, motorisk planering och
lateralitet påverkar idrottsutövares prestation. Titeln för hans föredrag var; Preferred-foot bias
in soccer specific actions: a question of experience or deliberate practise? Syftet var att
undersöka om det är erfarenhet eller skicklighet som påverkar spelarens benägenhet att
alternera fötterna i spel. Den aktuella studien visar att det är kompetensnivån snarare än
erfarenheten som avgör. Spelare på högre nivå har större benägenhet att alternera fötterna i
spel. Detta kan tyda på att elitspelare har tillbringat mer tid till att avsiktligt träna båda
fötterna, än att spelare på lägre nivåer. Sommer drar även slutsatsen att spelare som kan
använda båda fötterna i olika spelsituationer inom på lägre nivåer (dock med en starkare
betoning på föredragen fot), fortfarande förlitar sig på sin föredragna fot i mycket större
utsträckning i situationer som kräver hög grad av skicklighet och precision än spelare på
högre nivå.
Tor Söderström, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, höll ett fördrag med titeln;
Vilka relationer finns mellan fotbollsdistriktens resultat med distriktens storlek, antal lag på
elitnivå och geografi? Studien rapporterar empirisk data från projektet ”fotbollens
talangsystem. Övergripande syftar projektet till att fördjupa kunskaperna om fotbollens
systemmässiga organisering av distriktsverksamheten med syfte att identifiera talanger att
bygga svensk fotbolls framtid på. Det specifika syftet för Söderströms presentation vid
SVEBI-konferensen var att undersöka om Sveriges fotbollsdistriktsförbunds matchresultat på
elitlägret i Halmstad och distriktscupen för flickor respektive pojkar har beröringspunkter till
distriktens storlek, antal lag på elitnivå och geografiska lokalisering. Övergripande menar
Söderström att det finns en relation mellan hur många fotbollsspelare hur många elitlag det
finns i ett distrikt. Söderström hävdar att denna relation är betydligt starkare för pojkar än för

flickor men att det finns vissa avvikelser. Det krävs emellertid fler pusselbitar för att bättre
förstå helheten och de processer som påverkar fotbollens talangsystem.
Sammanfattande reflektioner
Ett samlat intryck av de presentationer som hölls under Fria föredrag under konferensen är att
de höll en hög kvalitet och bjöd på en bredd av teoretiska och metodologiska ansatser.
Sammanfattningsvis, ett spännande utsnitt av aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig
idrottsforskning. I samband med presentationerna väckte åhörarna flera viktiga och relevanta
reflektioner och frågor. Tidsramarna begränsade emellertid utrymmet men diskussionerna
fortsatte sannolikt i pauserna och på resan hem. Kanske har någon eller några presentationer
gett uppslag och inspiration till kommande bidrag vid nästa SVEBI-konferens. Vem vet, det
återstår att se!

SVEBI-konferensen som undervisningstillfälle – några erfarenheter
Anna Renström, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Under delar av SVEBI-konferensen deltog studenter från Idrottslärarutbildningen och
Idrottsvetenskapliga programmet (IVP) som en del i forskningsmetodisk utbildning. Inger
Eliasson och Kim Wickman, Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, har båda använt
konferensen som del i sin undervisning.
-

Vi har varianter på konferenser på våra idrottsutbildningar där studenterna får träffa
våra egna forskare och höra dem berätta om sin forskning säger Inger. Men en så här
stor konferens är en extra bra möjlighet och vi ville nyttja den maximalt.

Både studenterna på Idrottsvetenskapliga programmet och Idrottslärarutbildningen är på sin
tredje termin och har som en del av sin forskningsmetodiska utbildning fått analysera ett antal
av konferensens föredrag och postrar. Kim beskriver uppgiften för Idrottsvetarna som bred
med fokus på vetenskapligt tänkande snarare än det specifika ämnet för föredraget. Uppgiften
kräver att studenten tillämpar sina kunskaper i bland annat vetenskapsteori och
datainsamlingsmetoder för att analysera ett föredrag. Inger har gjort en liknande uppgift för
Idrottslärarstudenterna. Dessa har fotograferat ett urval av postrar och kommer att genomföra
en liknande analys som IVP-studenterna.

-

Det var en logistisk utmaning eftersom studenterna egentligen läser på en annan
institution precis när konferensen sker men vi löste det genom att de fotar och de får
analysera när de är tillbaka hos oss på nästa kurs säger Inger.

Forskningsanknytning av idrottsutbildningar sker hela tiden menar både Kim och Inger.
Däremot ger konferensen en möjlighet att levandegöra och visa forskning på ett sätt som är
svårt i reguljär undervisning. Inger och Kim har liknande förväntningar på vad studenterna
ska lära av uppgifterna. Det handlar inte bara om den vetenskapliga skolningen utan också om
hur forskning presenteras, vad som lyfts fram och hur. Båda hoppas också att konferensen och
liknande inslag med personliga möten mellan forskare och studenter ska bidra till en mer
självklar och kanske avdramatiserad bild av forskning, att den blir en naturlig del av
studenternas kompetens både som studenter och senare i yrkeslivet
-

Det absolut viktigaste vi kan ge studenterna är ett kritiskt tänkande och
förhållningssätt, de måste kunna värdera kunskap men också göra den till sin egen
säger Kim. Därför kan man inte bara analysera ett innehåll, man måste också
reflektera över hur innehållet kom till och hur det presenteras, fortsätter hon.

Uppgifterna är inte rättade så exakt hur det gått och vad studenterna lärt är inte klart men
utifrån vad lärarna sett så har studenterna varit positiva, engagerat sig och ställt frågor till
forskarna.
-

I den bästa av världar skulle tiden för personligt möte mellan forskare och studenter
varit större säger Inger, men studenterna deltar i konferensen under en mycket
begränsad tid, utifrån de förutsättningarna får vi vara nöjda. De har fått en uppfattning
om vad som kan presenteras på en konferens och fått ta del av lite olika tankar om
metod, design och så vidare, det är en viktig erfarenhet för dem.

Internationell workshop om elitidrott och idrottsutveckling
Tor Söderström, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
15-16 november arrangerade Pedagogiska institutionen, som ingår i nätverket för idrottens
prestationssystem (med aktörer från Umeå universitet och Linné universitetet), i samband
med Svebi-konferensen en workshop för att diskutera forskning om elitidrott och
idrottsutveckling. De inbjudna deltagarna representerade både nationella universitet (Umeå
Universitet, Linnéuniversitetet, Gymnastik och idrottshögskolan, Karlstad universitet, Luleå

tekniska universitet), internationella universitet (Syddansk universitet, University of
Birmingham, University of Groningen) och företrädare för idrotten (Riksidrottsförbundet,
Sveriges Olympiska kommitté, elitidrottscentrum norr). Workshopen inriktades mot:


Talent identification processes (e.g., inclusion, exclusion and selection.



Sport practice and development processes (leadership and coaching, learning,
deliberate practice, development processes)



Organization and structure (talent development systems)

Workshopen var finansierad av Riksbankens jubileumsfond. En ambition med workshopen
var att försöka identifiera vilka kunskapsluckor som existerar i syfte att identifiera intressanta
forskningsområden för de närmaste åren. Deltagarnas skilda kompetenser och specialiteter
(olika ämnesdiscipliner och erfarenheter) var en stark bidragande faktor till att workshopen
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No goals, no glory. The value of talent identification and development in sports
Marije T. Elferink-Gemser1,2 and Chris Visscher11 Center for Human Movement Sciences,
University Medical Center Groningen, University of Groningen, The Netherlands; 2 Institute
for Studies in Sports and Exercise, HAN University of Applied Sciences, Nijmegen, The
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performance. This implies that children around the age of ten or even younger start their preparation
towards expertise (e.g., Ericsson et al., 1993). Along this long road to the top, personal as well as
environmental characteristics are of utmost importance. Personal characteristics encompass
anthropometrical, physiological, technical, tactical, and psychological skills of the child. The
1environment consists of the organisation and accomodation of the sport (macro-level), a sport’s
Center for Human Movement Sciences, University Medical Center Groningen, University of
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Underlying mechanisms explaining the development of the child’s sport performance are maturation,
self-regulation
of learning and training. Longitudinal research with hundreds of talented teenaged
The
Netherlands
athletes participate in the Groningen Sports Talent Studies. These studies, which started over a decade
ago and are still running, involve a variety of sports popular in the Netherlands, among which are
soccer, field hockey, basketball, speed skating, tennis and gymnastics (Elferink-Gemser et al., 2011).
Children are considered to be talented in sports if they perform better than peers during training and
competition, and have the potential to reach the elite level (Helsen et al., 2000; Howe et al., 1998).
Once being identified as talented, children are invited to train and compete in a talent development
program to further develop their performance. This is the case for about 2% of the children active in
sports. Although all these children are identified as talented, only few of them ultimately reach the
highest level of competition in adulthood. Main aim in the Groningen Sports Talent Studies is to gain
more insight into who is to succeed versus who is not along with the underlying mechanisms
explaining this difference. This knowledge is used to optimize talent identification and development by
minimizing ‘false positives’ as well as ‘false negatives’. Talented athletes are tested at the start and
near the end of each competitive season. The ones who ultimately reach the expert level are compared
to the ones who had been part of the same talent development programs but remained at the amateur
level when they were older. Results show that differences are apparent on sports-specific personal and
environmental characteristics but also on the domain-general characteristic self-regulation of learning.
Self-regulation is the extent to which individuals are metacognitively, behaviorally, and motivationally
proactive participants in their own learning processes (Zimmerman, 2006). By applying self-regulatory
skills athletes are better able to set specific goals and select the most appropriate strategy to achieve
these self-set goals (Cleary and Zimmerman, 2001). Therefore, these skills are considered as a means to
learn more efficiently and improve performance. Results showed that 12-18 year old elite youth
athletes’ use of self-regulatory skills is higher than that of their sub-elite or non-elite counterparts
(Jonker et al., 2011). This means that elite youth athletes are generally highly aware of how to approach
their learning activities, by setting improvement goals and using prior knowledge and experiences for
future actions. Especially reflection as part of self-regulation is important. Moreover, the ability to set
clear and realistic goals, and to reflect upon previous performance distinguishes the ultimate successful
ones (Jonker et al., 2012). From the other way around, results also show that trainers who stimulate
autonomous behaviour in their talented athletes are most successful in guiding them to the top (Van
Ark et al., 2010).
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Connected communities: Examining the process of change from active schools to active
communities.
Mark Griffith
University of Birmingham (UK).
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Physical Education and School Sport (PESS) provides an important platform from which to engage all
young people in the promotion of lifelong physical activity. Indeed, advocates of PESS have long held
that the subject is ideally placed to facilitate this aim because it supports the accumulation of young
people’s capital in four areas: physical, social, affective and cognitive. Yet despite these claims,
evidence of the relationship between physical education, sport and physical activity is limited. Little is
known, for instance, about the generative role of school sport in facilitating lifelong sports participation
behaviours. In pursuing a PESS curriculum that is relevant to young people’s real world settings, there
is a need to critically examine the connections between school PESS and community based
opportunities for physical activity.
There is an emerging body of research that argues that individuals who participate in club-based sport
are significantly more likely to achieve recommended physical activity levels when compared to those
who do not. Certainly local sports clubs offer both structured (organised, competitive) and unstructured
(social) opportunities for participating in sport, with the potential for a range of health and social
inclusion benefits. In addition, the Commission of the European Communities (2007) White Paper in
Sport offers clear examples of these arguments at the level of policy; “Sport organisations are
encouraged to take into account their potential for health-enhancing physical activity and to undertake
activities for this purpose” (p.4).
In identifying the notion of ‘connectedness’, this presentation critically examines the argument that
students in PESS accumulate personal, social and socio-moral skills which then act as forms of social
capital that allow them to engage actively in a range of social situations. Yet despite the intuitive appeal
of the proposed link between PESS and lifelong community engagement in physical activity, it is
important to point out that there remains a lack of empirical evidence to support a causal relationship. I
therefore consider the translational relationship between PESS and community engagement in the
context physical activity. Specifically, I examine how young people ‘learn’ about physical activity
across multiple learning situations/communities (community sport, family, peers). It could be argued
that there is a need to adopt a more strategic approach to physical activity that incorporates the work of
different advocacy agencies working together more coherently.
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Frivillig idrett som politisk verktøy for helse- og sosialpolitikk - bør eller kan det være
det?

Abstract:

Introduktion
Det virker som idrett blir betraktet som løsningen på mange av det moderne vestlige samfunns påståtte
problemer, herunder spesielt folkehelse og sosial integrasjon. Det finnes eksempler på både inter- eller
supernasjonale (FN, WHO, EU) organisasjoner, og nasjonale politiske dokumenter (for eksempel
norske stortingsmelding om idrett og stortingsmelding om helse), der idrett utpekes som et viktig
politisk middel. Det er derimot vanskelig å finne forskning som støtter slike påståtte sammenhenger.
Det er sikkert flere grunner til det: en av dem er at det er vanskelig å måle sosialt utkomme av idrett; en
annen er at et eventuelt målbart positivt utkomme av idrett ikke nødvendigvis kan årsaks forklares av
statlig poltikk på feltet. Begge disse problemene er elegant formulert i Fred Colters undertittel til hans
bok om ’the wider social role for sport’, ’nemlig ’who’s keeping the score?’.
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Eivind Å. Skille, Norges idrettshøgskole og Høgskolen i Hedmark, eivind.skille@hihm.no, +47 41 61
39 46

Syfte & teoretisk ram
Jeg påberoper meg ikke å holde tellingen, men vil i dette foredraget forsøke å diskutere om frivillig
idrett – slik vi kjenner den i Skandinavia – kan være et politisk virkemiddel. Jeg skal også mot slutten
tillate meg å diskutere det mer normative spørsmålet, om frivillig idrett bør være et politisk verktøy.
Jeg vil bruke to teoretiske tilnærminger, et ovenfra og ned governance perspektiv, og et nedenfra og
opp perspektiv hentet fra nyere institusjonell teori, der oversettelse (av for eksempel sentral politikk) i
lokale foreninger fokuseres.
Metod
Resultatene som presenteres i dette foredraget, bygger på intervjuer av ledere og styremedlemmer i
idrettslag i Norge. Det er et datasett fra ledere i idrettslag i den største byen i Norge, Oslo, med spesiell
fokus på sosial integrering i bydeler med høy innvandrertetthet. Og det er et datasett fra tre ordinære
idrettslag i en typisk småby i Norge. Jeg har i dette foredraget fokusert på de delene av resultatene som
kan fortolkes inn i en politisk sammenheng, med fokus på sentral helse- og sosialpolitikk.
Resultat
Både representanter for storbyklubbene og de ordinære idrettslagene er først og fremst opptatte av egne
barns oppvekstmiljø. Ledere i storbyklubbene er også opptatte av det sosiale og integrerende aspektet
ved idrett, mens ledere i ordinære idrettslag ofte er opptatt av det sportslige (prestasjonsutvikling og
resultater i konkurranser). Sitatet under oppsummerer i stor grad tankegangen i norske idrettslag: ‘vi
bruker så mye tid til å snu opp-ned på vår egen hverdag, at det å være eksternt orientert ikke har vært
fokus i det hele tatt. Det har vært internt orientert. Så jeg har brukt nesten hele den tiden jeg har til
disposisjon på fritida, til å være internt orientert ‘. Man har nok med sitt, og idrettspolitikk på statlig
eller forbundsnivå oppleves som veldig fjernt.
Diskussion
Sammenholder man empirien fra idrettslag med den statlige politikk, finner man flere sammenfallende
elementer: barns oppvekst, trygge og sunne nærmiljø understrekes av begge; sosial integrasjon er et til
dels sammenfallende aspekt; idrettslagslederes fokus på det sportslige kan ses i sammenheng med
sentrale formuleringer om mestring og prestasjon. Idrettsorganisasjonene og deres forhold til hverandre
og til det offentlige, utgjør et komplekst system. Det er derfor viktig å presisere at et eventuelt forhold
mellom idrettslag og sentral idrettspolitikk filtreres gjennom både offentlige nivåer og gjennom ulike
idrettsorganisasjoner på ulike nivå. Sammenfallet av elementer mellom topp og bunn i norsk idrett er
neppe resultat av statlige mål og politiske verktøy. Det er altså vanskelig å påstå at idrett kan være et
politisk verktøy.
Om idrett bør være det, er selvsagt avhengig av hvem som uttaler seg. Men om man forsøker å se på
sammenhengen mellom stat og idrett, som et mål-middel forhold, er det interessante at eierne av målet
ikke er de samme som eierne av middelet. Det er kjennetegnet ved frivillige organisasjoner at de eies
av medlemmene. Et idrettslag kan dermed ikke brukes instrumentelt på samme måte som en offentlig
ansatt sykepleier eller politimann. Bør idrett da være statlig politisk middel?
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Idrottsprofilerad grundskola – för elevernas hälsa eller talangutveckling?

Abstract:

Introduktion
Skolans utbud av idrottsaktiviteter har ökat och breddats. En stor del av det utökade utbudet är att allt
fler barn och ungdomar erbjuds och deltar i olika sorters idrottsprofilerade utbildningar. Dessa profiler
är olika reglerade på gymnasiet och grundskolan och idrottsrörelsens involvering skiljer sig också åt
mellan stadierna. På gymnasiet är utbudet strikt reglerat och tydligt inriktat på elitidrott och
talangutveckling, medan grundskolans utbud fortfarande relativt fritt och oreglerat. Vilka syften och
målsättningar är det då grundskolor har för att erbjuda sina elever en idrottsprofil, är det för att förbättra
elevernas hälsa eller en del av en strategisk talangutveckling?
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Syfte & teoretisk ram
Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskaper om idrottsprofilerad utbildning i
grundskolan. Med inspiration från Bourdieus teoretiska begrepp kapital och habitus försöker vi förklara
vad som påverkar utbudet och inriktningen av idrottsprofiler samt utifrån ett genusperspektiv förstå
elevers och lärares erfarenheter av fotboll i grundskolan.
Metod
Studien består av två delar, dels en kvantitativt inriktad nationell kartläggningsstudie av utbudet och
inriktningen och organisationen av idrottsprofiler, där det empiriska materialet utgörs av information
från Skolverket och skolors webbsidor, samt intervjuer och enkäter till 50 skolledare, dels en kvalitativt
inriktad studie i fyra skolor med fotbollsprofil där det empiriska materialet utgörs av intervjuer med 24
elever och 4 lärare.
Resultat
Studien visar att var fjärde skola (högstadiet) erbjuder en idrottsprofil och att ungefär var åttonde elev
deltar i verksamheten. Två olika sorters idrottsprofiler förekommer; en bred idrottsprofil med ett brett
utbud av fysiska aktiviteter, samt en specifik idrottsprofil som erbjuder träning i en speciellt utvald
idrott. Motiven till att skolor erbjuder idrottsprofil är av skiftande karaktär, ex. elev rekrytering,
hälsovinster, skolprestationer eller idrottsliga. Samarbete mellan skolor och idrottsrörelsen förekommer
i stor utsträckning, främst i form av tränare och lokaler, men få skolor samplanerar innehållet med
elevernas idrottsföreningar.
Eleverna och lärarna som deltar i fotbollsprofilerna gör detta utifrån sitt intresse för fotboll.
Målsättningen med fotboll i skolansregi upplevs främst vara att utveckla elevernas idrottstalang och
bygger på föreningslivets strukturer och värderingar samt till en mycket liten del hälsa i form av att ha
roligt. Men samtidigt är förutsättningarna olika för de två praktikerna då skolans verksamhet är
obligatorisk och deltagandet i föreningarna frivilligt. En ytterligare skillnad är att skolfotbollen sker
integrerat för pojkar och flickor till skillnad mot klubbfotbollen.
Diskussion
Resultatet visar att produkten tävlingsidrott numera finns inom två utbudsrum – idrottsrörelsen och
skolan. Detta innebär att den svenska idrottsmodellen som traditionella inneburit att den frivilliga
idrotten utförs i föreningsregi och den obligatorisk undervisning i idrott och hälsa sker i skolan håller
på att förändras. Men vem tar ansvaret för elevernas hälsa och talangutveckling i denna nya modellen?
Avsaknandet av samplanering mellan de inblandade aktörerna riskerar att deltagarna kommer i kläm.
Resultatet visar också att fotboll delvis är en och samma produkt som erbjuds på två områden – i skola
och i förening – men att de bedrivs utifrån två olika genuslogiker. Detta ger möjligheter till att utmana
könsstereotypa föreställningar, men ställer samtidigt nya krav på involverade lärare och elever. På
grund av en manlig dominans bland elever och lärare riskerar flickor att få sämre möjligheter till
talangutveckling och glädje genom fotboll i grundskolan.
En slutsats av studien är att dörrarna är öppnade för mera idrott i grundskolan för idrottsungdomar i
stället för idrott för flera ungdomar.
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Att simma mot strömmen: en avhandling om åldrande, idrott och genus.

Abstract:

Introduktion: Det har under 1900-talet och under början av 2000-talet funnits många föreställningar
och normer kring hur gamla personer ska och bör bete sig, vilket enligt tidigare forskning påverkar
gamlas möjligheter att vara fysiskt aktiva. Till exempel har det länge funnits en djupt rotad uppfattning
i västerländska samhällen att åldrandet är en ensidig process av försvagande och förfall och att det
därmed är olämpligt att ägna sig åt fysiskt ansträngande idrottsliga aktiviteter. Denna syn har som sagt
utmanats av mer hälsoinriktade diskurser, såsom aktivt åldrande, på senare tid. Men det anses
fortfarande mer åldersadekvat att som gammal person delta i ”lagom” ansträngande fysiska aktiviteter
med fokus på social interaktion och hälsa, snarare än att ägna sig åt tävlingsinriktad och fysiskt
utmattande idrotter.
Att vara idrottsligt aktiv som gammal person är gränsöverskridande på många sätt. Det är dock inte
bara normer om åldrande som kan påverka gamla personers möjligheter och begränsningar i en
idrottslig kontext. Den socialgerontologiska forskningen har i allt högre utsträckning visat att åldrande
är en könad upplevelse, att dominerande normer kring åldrande samverkar och ibland konkurrerar med
normer kring genus. Ytterst handlar det om handlingsutrymme, vad är möjligt att göra som gamla män
och gamla kvinnor i Sverige idag?
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Syfte & teoretisk ram: Det övergripande syftet med avhandlingen är att å ena sidan utforska hur
meningsskapande av handlingsutrymme bland idrottsligt aktiva gamla män och kvinnor påverkar deras
deltagande i tävlingsinriktad idrott, och å andra sidan hur deras deltagande i tävlingsinriktad idrott
påverkar deras meningsskapande processer och handlingsutrymme.
Metod: En konstruktionistisk form av grundad teori användes, lämpad för utforskande av
meningsskapande processer. För att uppfylla studiens syfte utfördes intensiva intervjuer med 22
idrottsligt aktiva män och kvinnor mellan 66-90 års ålder. Majoriteten av dessa tävlade eller hade tävlat
på regelbunden basis i hög ålder. De utövade sporter såsom skidåkning, friidrott, simning.
Resultat: I analysen utkristalliserades fyra fokusområden: a) hur processen att bli gammal påverkade
de könade självbilderna hos idrottsligt aktiva gamla män, b) komplexiteten i hur gamla manliga
idrottare förhöll sig till kropp och hälsa, c) konstruktionen av starka idrottsliga identiteter bland gamla
kvinnor, och d) hur meningsskapande processer av åldrande bland gamla män och kvinnor påverkades
av utövandet av sport. Det övergripande resultatet var att mäns och kvinnors meningsskapande kring
framförallt genus- och åldersnormer påverkade deras deltagande i tävlingsinriktad idrott. Det fanns en
upplevd inskränkning i deras idrottsliga handlingsutrymme. Men det påverkade dem på väldigt olika
sätt; kvinnorna blev i högre utsträckning sporrade att utöka sitt idrottsliga engagemang medan männen
generellt tonade ner sin tävlingslust.
Männens och kvinnornas deltagande i tävlingsinriktad idrott påverkade också deras meningsskapande
processer i det avseendet att de kom att uppleva åldrandeprocessen via sina fysiska kapaciteter snarare
än andra dimensioner såsom utseende och känsla av åldrande. Emellertid mättes dessa fysiska
kapaciteter olika av männen och kvinnorna. Generellt sett avskilde sig männen från åldrandekollektivet
och bedömde sin fysiska kapacitet – och därigenom också åldrandet – genom kvantitativt mätande av
sekundrar och meter. Kvinnorna såg sig som en del av ett starkt åldrandekollektiv och lyfte in
kvalitativa dimensioner (ex. uthållighet) i bedömningen av sin fysiska kapacitet och åldrande. Detta
ledde till att kvinnorna betraktade åldrandet som en process som också inrymde styrka och kapacitet,
medan männen mer entydigt såg åldrandet som en process av förfall – vilket påverkade vilket
handlingsutrymme man upplevde sig ha i idrotten.
Diskussion
Kvinnorna verkade i högre utsträckning än männen ifrågasätta, utmana och överskrida de genus- och
åldrandenormer som primärt satte gränserna för deras handlingsutrymme – på ett sätt som eventuellt
kan bidra till att utvidga gamlas handlingsutrymme inom en idrottslig kontext.

Titel:
Författare,
hemvist, epost, tel-nr
Abstract:
(Använd
Times New
Roman 11 pt.
Max 600 ord)

Elitidrott i skilda världar – Om den svenska elitidrottens existensvillkor
Josef Fahlén
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Josef.fahlen@pedag.umu.se
090-786 55 38
Introduktion
I och med regeringens historiska beslut 2009 att öronmärka resurser till elitidrott är Sverige numera en
officiell medtävlare i idrottens globala kapprustning. Vad betyder detta beslut för den svenska
elitidrottens existensvillkor?
Syfte & teoretisk ram
Studien svarar på efterlysningar efter mer detaljerade granskningar av ”sport policy factors leading to
international sporting success”. Det den forskningen har visat är att för att förstå de bakomliggande
faktorerna för internationell konkurrenskraft behövs forskning som studerar ”sport-specific level since
elite sports development is largely organised on a sport-by-sport basis”. Den föreställningen ligger till
grund för vår studie av hur det svenska elitidrottssystemet fungerar och stödjer elitidrottsliga strävanden.
Metod
Urvalet av idrotter vägleddes av ambitionen att skissera en variationsrik bild av de förutsättningar som
dikterar villkoren för svenska elitidrottare. Därför valdes en blandning av mansdominerade och
kvinnodominerade, stora och små, olympiska och icke-olympiska, traditionella och nyetablerade, vinter
och sommar, lag och individuella, mer och mindre framgångsrika, mer och mindre kommersiellt
gångbara idrotter ut för granskning. Urvalet av informanter baserades på argumentet ”athletes, coaches
and performance directors are the primary stakeholders in elite sport and thereby have the ability to
validly evaluate the throughput of each sport specific elite sport system”. Totalt intervjuades därför åtta
landslagsutövare, åtta landslagstränare och åtta sportchefer. Intervjufrågorna formulerades med
inspiration av de numera etablerade nio “pillars of sports policy factors influencing international
success”.
Resultat
I fördelningen av det samlade, behovsprövade och fyråriga stödet till svensk elitidrott om 212 miljoner
kronor fick handikappidrottsförbundet 29 mkr, skidförbundet 24 mkr, simförbundet 8 mkr,
handbollförbundet 7 mkr, ishockeyförbundet 6,5 mkr, och orienteringsförbundet 6 mkr. Föga oväntat
skiljer sig också prestationsutvecklingssystemen sig åt. Längdskidåkning som exempel mönstrar cirka
185 000 utövare, fem landslag, 20 anställda och en landslagsbudget på 45 mkr. Dessa siffror kan
jämföras med motsvarande för goalball med mindre än 100 utövare, två landslag och 5 anställda. Eller
med orienteringens landslagsbudget på 6 mkr. En annan jämförelse kan göras mellan ishockeyns
välutvecklade talangidentifikations och –utvecklingssystem och skicrossens på papperet obefintliga
system. En tredje jämförelse kan göras mellan villkoren för spelarna i handbollslandslaget som alla är
heltidsprofessionella och för utövarna i orienteringslandslaget som är ekonomiskt beroende av
deltidsarbeten och studielån. Inte desto mindre kan alla landslag i urvalet bedömas vara framgångsrika i
bemärkelserna internationella mästerskapsmedaljer och internationell ranking. Några exempel (under
2010) är handikappidrottsförbundet med 19 internationella mästerskapsmedaljer, skidförbundet med 15
och orienteringsförbundet med 8. Respondenterna lyfter också liknande framgångsfaktorer, som till
exempel den svenska idrott åt alla traditionen som gör det möjligt för väldigt många att börja idrotta, de
välutbildade och engagerade tränarna på föreningsnivån, och möjligheterna att kombinera elitidrott och
studier. De pekar samtidigt på samma problem: bristen på långsiktig planering, bristen på transparens i
fördelningen av det statliga stödet, och idrottens totala finansieringssituation som inte tillåter alla
talanger att nå sin fulla potential.
Diskussion
Med siktet inställt på en förståelse av den svenska elitidrottens existensvillkor ser vi att de
framgångsfaktorer som lyfts och de problem som upplevs är de enda faktorer som egentligen konstituerar
någon form av gemensamt elitidrottssystem. De flesta av dessa faktorer och problem kan dessutom sägas
vara mer knutna till det vidare idrottssystemet snarare än till att vara konsekvenser av ett specifikt
elitidrottssystem. Dessa slutsatser kan å ena sidan förstås som uttryck för en gemensam idrottslig
organisationskultur i vilken utövare, tränare och sportchefer (trots deras skilda förutsättningar) delar
samma förståelse för vad som krävs för att nå framgång. Å andra sidan pekar de mot att många av
elitidrottens framgångsfaktorer inte står att finna på nationell policynivå, inte heller så mycket i varje
idrotts prestationsutvecklingssystem, utan längre ner i systemet i utövarnas och tränarnas vardag.
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Abstract:

Disposition
Föreläsningen kommer att ta sin utgångspunkt i vad vid vet (och tror) om talang och talangutveckling.
Därefter behandlas forskning och erfarenhet om coachernas roll vid talangidentifiering och
talangutveckling. Den tredje delen handlar om coachenas kompetens och om vilken coachutbildning
som krävs för att svara mot dessa kompetenskrav
1. Talang och talangutveckling, tro och vetande
Talangforskningens många aspekter och perspektiv
Myter om talang
Ett avstamp mot praktiken – vad kan vara en rimlig grund för coaehernas arbete?
2. Coach is the center of sports – coachens roll vid talangidentifiering och talangutveckling
Coachens roll vid deliberate practice and play
Coachen med det tränade ögat – betydelsen av och problemet med erfarenhet
Coachens roll i talangmiljön
3. Talangcoachernas kompetens
Talangcoacher – vad är det?
Competence management – coachernas betydelse för att skapa en god talangmiljö
Coachen som pedagog – det dagliga arbetet
Utbildning av talangcoacher – finns det?
4. Summering
Att skapa en väv av trådarna
Academy meets sports – hur skulle idrott och akademi kunna skapa en svensk modell
Avslutning
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Motion som möjlighet och risk för mental hälsa respektive ohälsa
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Regelbunden motion har visat sig kunna leda till åtskilliga positiva hälsoeffekter av både
medicinsk/fysiologisk och psykologisk natur. Exempel av det förstnämnda slaget inkluderar att motion
enligt den tillgängliga forskningslitteraturen minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive
stroke, cancer i tjocktarmen, diabetes typ-2 (”åldersdiabetes”), leddegeneration, benskörhet, fallolyckor
hos äldre (genom bättre balans och muskelkoordination) och övervikt/fetma (samt mindre skadligt
kolesterol i blodbanorna). Motion har även visat sig förebygga mental ohälsa; såväl ångest- som
depressionssyndrom tillhör områden med stark forskningsevidens. Det ovanstående blir speciellt
intressant i skenet av att hjärt- och kärlsjukdomar respektive psykisk ohälsa tillhör den grupp som
Socialstyrelsen betecknar som folksjukdomar – tillsammans med bland andra tumörsjukdomar,
övervikt och fetma, diabetes och rörelseorganens sjukdomar. Sjukvårdens svar på det ovanstående är
fortfarande i stor utsträckning medicinering. Forskningsaktiviteten i världens biokemiska laboratorier
är som en konsekvens av detta fortsatt hög och resulterar ständigt i nya aktiva substanser som
tillsammans med hjälpämnen så småningom förskrivs av läkare och köps ut på apoteken – till glädje för
läkemedelsindustrin som tillhör världens mest lönsamma branscher. Jag vet inte om någon fortfarande
drömmer om universalpillret som hjälper mot alla ovan nämnda sjukdomar; det laboratorium som
lyckas ta fram ett piller som närmar sig drömmen kommer att göra sina aktieägare mer än lyckliga. Fast
motion då? Motion är visserligen inget piller, men har ändå visat sig vara ett effektivt sätt att såväl
förebygga som behandla samtliga ovan nämnda sjukdomar. Det känns därmed logiskt att fysisk
aktivitet på recept (FaR®) börjar slå igenom på bred front.

Peter Hassmén, Institutionen för psykologi, Umeå universitet, peter.hassmen@psy.umu.se, 090-786 66 92

Därmed borde allting vara frid och fröjd. Regelbunden motion är den universallösning som sedan länge
eftersökts. Det finns emellertid ytterligare en sjukdomsgrupp som ibland räknas till våra folksjukdomar,
nämligen ätstörningar. Och här visar forskningen att regelbunden och intensiv motion – träning – ofta
tillhör problembilden istället för lösningen. Antalet elitmotionärer tenderar också att öka och
polariseringen mellan dem som aldrig är fysisk aktiva och dem som ”alltid” är det har blivit tydligare.
Antalet idrottare som utvecklar övertränings- respektive utmattningssyndrom ökar i samhället, och det
gäller inte bara gruppen elitidrottare utan även dem som kan betecknas som elitmotionärer. Tidiga
tecken på en obalans mellan ansträngning och återhämtning är irritation, nedstämdhet och begynnande
depression. I förlängningen av en långt gången obalans förekommer både ångest- och
depressionssyndrom. Och medan en ökning av den fysiska aktiviteten från en låg nivå påverkar
immunförsvaret positivt blir påverkan den omvända när aktivitetsnivån är för hög. Så här går det att
fortsätta; medan motion för den stillasittande individen kan innebära en räcka av positiva hälsoeffekter
kan nästan lika många ohälsoeffekter räknas upp när en redan hög aktivitetsnivå ökas ytterligare. Med
andra ord: motion erbjuder såväl möjligheter som risker – och det är precis det jag tänker diskutera
under föreläsningen.
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The ecology of talent development in sport: What can we learn from studying world class talent
development environments?

Abstract:

Introduktion
Dominating trends in talent development research and practice have been a) the systematic
identification and selection of talented athletes, and b) the mapping of the quantity and quality of
training needed to reach top-level performance. In contrast, the holistic ecological approach to talent
development takes as a vantage point the acknowledgement that some sporting environments are more
successful than others in nurturing athlete development. Accordingly, the holistic ecological approach
aims to describe successful athletic talent development environments and explain their success in
helping talented athletes make a successful transition to the elite level in their sport.
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Syfte & teoretisk ram
The holistic ecological approach to talent development in sport was developed with inspiration from
systems theory, ecological psychology and cultural psychology. The athletic talent development
environment (ATDE) is described as a dynamic system comprising an athlete's immediate surroundings
at the micro-level, the interrelations between these surroundings, and the larger context in which these
surroundings are embedded, as well as the organizational culture of the sports club or team, which is an
integrative factor of the ATDE's effectiveness. Two working models – the ATDE model and the ESF
model – represent the framework.
Metod
To test the holistic ecological approach to examining ATDE’s a multi-case study was designed to
examine three environments in different sports and different Scandinavian countries, each with a
history of successfully producing top-level senior athletes from among its juniors. Principal methods of
data collection included interviews (with athletes, coaches, parents and managers), participant
observations (of training, competition, camps and social events) and analysis of available documents
(web pages, training diaries etc.).
As a second step, a fourth case study applied the holistic ecological approach to the study of a less
successful ATDE in golf with the aims to a) test the usefulness of the approach in examining a less
successful ATDE, and b) support or challenge the results of the above multi-case study.
Resultat
The results of the overall study suggest that although each environment is unique, successful ATDEs
(at least within a fairly similar cultural setting such as Scandinavia) share a number a features. Among
the major features shared by the successful environments were: their organization in training groups
with proximal role models; the integral quality of the environments’ efforts including a high level of
coordination and communication among the different components in the environment; a focus on long
term development rather than short term success; support for the development of psychosocial skills
and competences for life; and finally a strong and integrated organizational culture.
The result of the study of a less successful environment lends further support to this preliminary list of
features, since the environment to a large degree was characterized by an absence of these features.
Diskussion
The holistic ecological approach mirrors the complexity of talent development in the real world and
suggests that well-functioning ATDEs potentially play a key role in building up the athlete’s resources
to cope with the demands of career transitions.
The ecological approach provides researchers and practitioners with a set of definitions that expand our
view of talent development; with two working models that have proven useful in the study of specific
environments; and with a preliminary list of features of successful ATDEs.
Hopefully this approach will inspire researchers to conduct further studies of ATDEs (for example
outside Scandinavia and in different sports) in order to refine the preliminary list of positive
environment features. And hopefully it will inspire practitioners to look beyond the individual athlete
and develop ecological interventions to strengthen an entire environment’s efforts - a clear challenge
for the future.
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Youth sports club as a health promoting setting
Sami Kokko, PhD, senior researcher
University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland
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Introduktion/Introduction
The current evolution of western welfare societies set many challenges for actors working around
physical activity (PA) and sports. Two main concerns among children and adolescents are their
insufficient amount of overall PA and excessive time spend sedentary in front of TV and/or other
electronic devices. These trends do not only concern those outside organised sports, but are issues for
sports club participating youth (young athletes) as well. For example, a third of sports club participants
do not reach the recommended level (for health) of PA. Other concerns for sports club participating
youth are their more prevalent use of snuff/oral tobacco, binge-drinking and usage of (unneeded)
supplements when compared to their non-participating peers. These observations, at root, undermine
the myth of automatic positive health effect of youth sports clubs activities, and upraise a question,
what should and could be done in terms of comprehensive athlete development?
Syfte & teoretisk ram/Aims and theoretical frame
Health is fundamental for everyone, but especially important for athletes. As children and adolescents
have relatively few actual health problems, the main focus is directed on their health behaviours. As
stated above, the current societal situation supports rather the negative than positive trends in these
behaviours. Thus, health promotion should be an interest of every sports club and coach. In health
promotion, previously, people’s lifestyle decisions were seen independent from any contextual
influence, but today, realised that people’s health, along with individually focused factors, is mediated
through many contextual and/or living condition-based factors. Therefore, the focus has been shifted
towards the settings in which people act on daily-basis. Youth sports clubs are newly-identified, but
extremely potential settings. For example, in Nordic countries the clubs attain a lot of children and
adolescents, forming a largest organized leisure time activity. In addition, the educational nature of
sports club activities is informal. To date, youth sports clubs have been targeted and studied as health
promoting settings only a minor degree. Therefore, the aims of this presentation are, first, to highlight
the elements of which the health promoting sports club (HPSC) model consist of, second, to describe
the health promotion orientations and activities of youth sports clubs and coaches in Finland and, third,
to review the international situation around this issue.
Metod/Methods
The elements of HPSC club were compiled in a Delphi-study (experts from sports club activities and
health promotion) at 2004. On this basis, a nation-wide questionnaire survey was executed at 2007. The
data of the HPSC survey was gathered from 97 youth sports clubs from four sport discipline, namely
cross-country skiing, track and field, ice-hockey and soccer. A total of 273 club officials, 240 coaches
and 646 young athletes (14 to 16 years old) acted as respondents. Various statistical methods were used
in the analyses.
Resultat/Results
After three rounds of the Delphi-study 22 the most important elements for a HPSC were determined.
As to HPSC survey, despite of wide variation between clubs, Finnish youth sports clubs were fairly
health promoting in general by their orientations. However, this comprehensive and positive healthorientation had not shifted into practice to the same degree. Indeed, both the clubs guidance activity
towards coaches and coaches’ implementation were relatively common with relation to issues close to
sports performance, but much less active, even passive, when wider sports club context and several
health issues were examined.
Diskussion/Discussion
It seems clear that the current societal situation in Nordic countries challenges not only PA promotion
and sports club activities (athlete development), but also other areas of healthy lifestyles. Therefore,
health promotion is an important issue of every sports club and coaches to acknowledge and act on. To
date, the clubs and coaches in Finland have recognised this importance in principle, but have not been
able to transfer it into practice. Therefore, there is a need for clubs and coaches, but research
community also, to invest more time and efforts for these issues, which ultimately will benefit young
athletes’ sports performance, but public health as well.
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Varifrån kommer eliten om rätten raserar pyramiden?

Abstract:

Den idrottsliga pyramiden
Svensk idrott kan grovt beskrivas som bestaende av tva ganska olika men nara sammankopplade
verksamheter: breddidrott och elitidrott. De allra flesta idrottsliga verksamheter inga r i breddidrotten,
saval vad avser deltagande personer som antalet aktiviteter, men det finns ocksa ett litet oversta skikt
som inom vissa idrotter omsatter omfattande belopp. Detta bidrag utgår fran ett organisatoriskt
perspektiv och fokuserar pa vem, var, och hur bredd- respektive elitidrott organiseras. For narvarande
bedrivs bredd- och elitidrottsverksamhet i stor omfattning inom en och samma organisatoriska struktur
enligt den modell som aterkommande liknas vid en pyramid. Kannetecknande for den pyramidliknande
organisationsmodellen ar den s.k. principen om ett forbund per idrott som innebär att det bara finns ett
forbund per idrott och att det forbundet organiserar saval bredd- som elitidrottsverksamhet.
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Bilsportmålet
Idrottens nuvarande organisation och det befintliga forhallandet mellan bredd- och elitidrott kan vara
hotad av en pågående rättsprocess. Bakgrunden till det s.k. Bilsportma är att en av Svenska
Bilsportforbundets (SBF) medlemmar 2008 bildade en konkurrerande organisation: Svenska
Motoralliansen (SMA). Enligt SMA var det dock problematiskt att fa deltagare och funktionarer till
sina arrangemang eftersom det foljde av SBF:s regler att dess medlem- mar inte får delta som deltagare
eller funktionär i en tävling som inte ar sanktionerad av SBF och att överträdelse av detta forbud kunde
leda till uteslutning, fortsattningsvis benamnda ”lojalitetsklausulerna”, och att SBF uppmarksammade
sina medlemmar om detta och avradde dem fran att delta i SMA:s tavlingar. SMA anmalde
lojalitetsklausulerna och SBF:s agerande i den enskilda situationen till Konkurrensverket som
konstaterade att detta utgjorde ett förbjudet konkurrensbegransande samarbete. Beslutet är överklagat
till Marknadsdomstolen som förväntas avkunna dom under hösten 2012.
Livet efter Bilsportmålet?
Specialforbunden har aldrig haft ett rattsligt monopol pa att organisera tavlingar inom sina respektive
idrotter och det har saledes inte funnits nagot formellt hinder for aktorer som SMA att bedriva
verksamhet som konkurrerar med de existerande forbundens. De existerande forbunden kan dock
erbjuda utovarna saker som inte konkurrenterna kan, i synnerhet genom deras stallning i forhallande till
Riksidrottsforbundet och de internationella forbunden. Om Marknadsdomstolen uppratthaller
Konkurrensverkets beslut innebar det att de forras mojlighet att anvanda sin stallning for att bekampa
konkurrerande verksamhet begransas. SBF och andra foretradare for den svenska idrottsrorelsen har
tagit avstand fran Konkurrensverkets beslut med hanvisning till att olika aktorer med stod darav
kommer att bedriva konkurrerande verksamhet och att dessa endast kommer att bedriva sadana
idrottsliga verksamheter som ar ekonomiskt lonsamma utan att bidra till ovrig verksamhet. De menar
att Konkurrensverkets beslut innebar att aktorer kan vara kvar och dra nytta av den ideella sektorn och
samtidigt bedriva verksamhet utanfor. Enligt dem innebär Konkurrensverkets beslut att svensk
elitidrottsverksamhet kommer att splittras i tva delar: den ekonomiskt lonsamma (”professionella”)
elitidrotten och resten. En konsekvens av en sadan splittring skulle enligt dem vara att breddidrotten,
inklusive barn- och ungdomsidrotten, drabbas menligt och det skulle i sa fall, mot bakgrund av
diskussionen ovan, pa langre sikt aven kunna fa konsekvenser for elitidrotten. Bilsportmalet riskerar
med andra ord att stora det ”symbiotiska forhallandet” mellan bredd- och elitidrotten.
Slutsatser
Professionell idrotten står sannolikt inför organisatoriska förändringar, t.ex. inom ishockey och andra
idrotter där det finns tydliga motsättningar mellan bredd- och elitidrott. Ökad globalisering och
kommersialisering av idrott innebär ett rättsligt tryck på idrottens organisatoriska modell som kommer
till uttryck i individuella ärenden så som Bilsportmålet. Om Marknadsdomstolen fastställer
Konkurrensverkets beslut förstärks detta tryck. Det mest realistiska resultatet är att idrottens nuvarande
medlemsbaserade struktur åtminstone delvis ersätts med en avtalsbaserad struktur som baseras på
samarbetsavtal mellan organisatörer på olika nivåer.
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De nationellt godkända idrottsgymnasiernas talangorganisation

Abstract:

Introduktion: Under hösten 2011 introducerades en ny elitidrottsutbildning i den svenska
gymnasieskolan. De Nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) certifieras av
Specialidrottsförbunden och drivs genom nationella ämnesplaner i Specialidrott. En förändring i
skollagen möjliggör för Specialidrottsförbunden och huvudmännen att välja ut de bäst lämpade
eleverna på grundval av deras idrottsliga meriter. NIU är alltså inte öppen för alla elever. Det är bara de
mest lämpade eleverna, de med potential att bli elitidrottare, som kan antas till NIU. Elevselektionen
bottnar i ungdomarnas tidigare idrottsprestationer, intervjuer och fysiska tester vilket antas skapa
homogena idrottsklasser och en effektivare utbildning (Prop. 2008/09: 199). De förändringar som följer
med den nya gymnasiereformen, Gy 11, kommer på ett genomgripande sätt att förändra elevers
generella möjligheter att få undervisning i ämnet specialidrott. Cirka 75 procent av Sveriges kommuner
hade 2010 någon form av gymnasial idrottsutbildning där specialidrott var huvudämne. I samband med
att antalet specialidrottselever minskas kommer talangidentifikationsprocesserna att få en ökad
betydelse. Föreläsningen handlar om hur specialidrottsförbund och gymnasieskolor, i tolv idrotter,
väljer ut elever till Nationellt godkända idrottsutbildningar.
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Syfte & teoretisk ram: Detta paper har hämtat teoretisk inspiration från: (i) Mette Krogh Christensen
(2009) som studerat elitfotbollstränares sätt att identifiera unga spelare i ett kultursociologiskt
perspektiv. Framförallt har Christensens forskning om talangidentifikation uppmärksammat hur
klassifikationsscheman och praktiskt förnuft hänger samman (ii) Lisa McCormik (2011) genom hennes
studier av klassisk musik och för det sätt på vilket hon visar hur domares bedömningar är relaterade till
visuella och audiella referensramar av berömda musiktolkningar. (iii) Etienne Wenger (1998) för att
hon förstärker insikten om att talangidentifikation är en social konstruktion. Instruktörerna konstruerar
den ideala talangen som en elev med vissa bestämda kvalitéer och en personlig karaktär som är
mottaglig för utveckling och lärande inom NIU organisationen.Syftet med följande paper är att visa hur
gymnasieskolor och specialidrottsförbund väljer ut de elever som ska antas till NIU samt att mot denna
bakgrund konstruera en teoretisk modella för talangidentifikation.
Metod: Texten baseras på 26 intervjuer med Rf-tjänstemän, SF representanter och Specialidrotts lärare
som arbetar i gymnasieskolan. Totalt ingår 12 olika SF-idrotter; fotboll. ishockey, innebandy,
gymnastik, ridsport, handboll, golf, friidrott, tennis, simning, basketboll och bandy.
Resultat: Resultaten visar att talangidentifikationsprocessen tar form i relationen mellan
klassifikationsscheman och praktiskt förnuft. Klassifikationsscheman består av två teman. I det första
temat sker bedömningar av elevernas fysiska förmågor (snabbhet, spänst, kondition, kroppsliga
förutsättningar, träningsbakgrund), teknik (utförande av centrala moment inom den specifika idrotten)
och inom bollsporterna spelförståelse (ett öga för spelet, läsa spelet). Det andra temat handlar om
bedömningar av elevernas personlighet: attityd (viljan att träna och lära sig nya saker, att älska sin
idrott och att tävla), karaktär (kämpaglöd och beslutsamhet i tävlingssituationer) och social förmåga
(förmåga att anpassa sig till NIU verksamheten).
Det praktiska förnuftet innebär att specialidrottslärarna och specialidrottsförbundsrepresentanterna i
hög grad utgår från sin intuition och erfarenhet när de bedömer talang. De ”ser” elever som de av
erfarenhet uppfattar som talang. Det praktiska förnuftet styr i hög grad de bedömningar som görs inom
ramen för det klassifikationsschema som reda diskuterats. Instruktörernas praktiska förnuft blir så att
säga en kompass som vägleder dem när de gör bedömningar av klassifikationsschemats olika kriterier.
Uttagningen av elever till NIU sker sålunda i relationen mellan objektiva/mätbara resultat och
specialidrottslärarnas individuella erfarenheter av vad som krävs för att utvecklas till elitidrottare.
Slutligen
är
talangidentifikationsprocessen
relaterad
till
elitidrottslig
performance.
Idrottsinstruktörernas elitidrottsliga referensramar, i termer av vad som krävs av en elitidrottare,
vägleder deras urvalsprocesser. När specialidrottslärarna intervjuar elever och genomför fysiska tester
så relateras urvalsprocessen till bilder och berättelser som handlar om vilka kvaliteter idag etablerade
elitidrottare uppvisat i unga år. De letar efter ännu en Zlatan eller Edberg.
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Varför undervisar Wii i idrott och hälsa?

Abstract:

Det sägs att man blir fysiskt inaktiv och överviktig om man spelar för mycket dator- och TV-spel. Ofta
framhålls ungdomars datorspelande i termer av stillasittande och för lite tid utomhus som problematisk.
Nästan dagligen visas inslag i media om att datorspelande, TV tittande, färre ungdomar i idrottsrörelsen
och minskad tid till fysisk aktivitet i skolan leder till ohälsa och övervikt i samhället.
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Det är en dyster bild som framträder i såväl media som i forskning om de hälsorelaterade
konsekvenserna av ungdomars tid framför dator och TV-spel. Men samtidigt framhålls datorer som en
viktig källa till kunskap, och IT-kompetens ses som nödvändig i framtiden, där vana datoranvändare
kommer att ha stora fördelar i samhället.
Mitt i denna paradox kommer ett nytt sorts datorspel där kroppsrörelse, den egna rörelsen, utgör det
centrala inslaget, och inte enbart stillasittande framför en skärm. Dessa spel, så kallade exergames (t ex
Wii fit, Wii sports, Dance Dance Revolution, Your Shape m fl), är spel där motion och kroppsrörelse
ingår genom användandet av balansplattor, ’step-up bänkar’, motionscyklar, dansmattor eller genom att
fjärrkontrollen används som racket vid t ex tennisspelande.
Exergames lyfts nu i allt större utsträckning fram i flera länder (t ex England, Canada USA och
Sverige) som intressanta redskap att använda i skolan, bl a för att i utbildning stimulera barns och
ungas vilja att vara fysiskt aktiva, samt för att tackla överviktsfrågor. Inte minst har de lyfts fram som
del i framtidens skolämne idrott och hälsa.
De problem som lyfts fram i debatten med användandet av exergames i skolan är främst av teknisk
eller ekonomisk art, dvs att det är dyrt att köpa in eller att teknik lätt går sönder. På intet sätt syns en
diskussion om vad införande av exergames i skolan innebär för elevers kunskaper och lärande avseende
exempelvis hälsa, utan de framhålls istället som ett modernt sätt att motionera. Frågan om användandet
av exergaming i undervisningen görs därmed främst till en fysiologisk fråga om energiförbrukning
(energi in respektive energi ut) snarare än en fråga om utbildning, kunskaper och lärande.
I projektet TV-spel som hälsofostran undersöks det lärande avseende kropp, fysisk aktivitet och hälsa
som sker i ungdomars spelande av så kallade exergames. I projektet kartläggs dels om lärare använder
TV-spel i undervisningen i idrott och hälsa, dels vilka argument det kan finnas för detta. För det andra
undersöks vilket innehåll avseende kropp, fysisk aktivitet och hälsa som erbjuds i själva spelet i termer
av vad man förväntas göra när man spelar. I delstudien kommer dels manualerna till spelen att
undersökas, dels innehållet i själva spelen. Frågor som ställs är; vilken bild av den "goda kroppen" som
finns inbyggd i tv-spelen, samt om, och i så fall på viket sätt, föreställningar om hälsa framträder i TVspelets innehåll. För det tredje studeras vad ungdomarna lär sig när de spelar TV-spelen samt hur detta
lärande sker. Här undersöks samspelet mellan ungdomars erfarenheter, de sociala relationerna mellan
deltagarna samt mellan deltagarna och det innehåll som spelet erbjuder.
Projektet avser således att bidra till att fördjupa kunskapsbasen om vad ungdomar lär sig när de spelar
TV-spel, där TV-spelande å ena sidan kan ses som en viktig del av dagens ungdomskultur som både
kritiserats i termer av stillasittande livsstil, och lyfts fram som viktig kompetens för framtiden. Å andra
sidan lyfts exergames också fram som intressanta redskap i skolan eftersom de kombinerar IT teknik
och fysisk aktivitet. Frågan i projektet är vad utbildningsvärdet är med dessa spel och vad ungdomar lär
sig då de spelar.
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Abstract:

Introduction
Athletes’ dual careers (DC) are aimed at achieving both athletic and academic success and facilitated
by DC programs. Athletes’ DC topic has recently appeared in focus of the European Commission that
created the EU Ad-hoc Group of Experts to develop a draft of the EU Guidelines on DC of Athletes. In
the 3rd consolidated draft developed by this group (2012) it is mentioned that this document is
addressed “to the policy makers in the Member States, as inspiration for the formulation and adoption
of action-oriented national DC guidelines” (p.3). EU Guidelines stimulate further development of
Swedish DC model as a multilevel system of DC programs helping athletes to combine sport and
studies/work. The Swedish DC model is based on the winning in the long-term philosophy (Lindahl,
2011) and also on Swedish career research. This presentation is focused on the project entitled “Dual
career experiences of the first year RIG-athletes” supported financially by the Swedish Sports
Confederation.
Objectives and theoretical frameworks
The project was aimed at examining: (a) student-athletes’ experiences in the transition to RIG and
adaptation during their first year (including sport, school, and private life), (b) development of RIGathletes’ athletic and student identities, and (c) individual differences in athletes’ adaptation at RIG.
Theoretical frameworks of the project included the developmental model of transitions faced by
athletes (Wylleman & Lavallee, 2004) and the athletic career transition model (Stambulova, 2003,
2009).
Method
Mixed-method approach was used in this project with longitudinal quantitative as a dominant design
and longitudinal qualitative as a supportive design. The instruments used in the two quantitative
measurements (autumn and spring) included: Dual Career Survey (Engström & Stambulova, 2010),
Athletic Identity Measurement Scale (Brewer, Van Raalte, & Linder, 1993), Student Identity
Measurement Scale (Engström & Stambulova, 2010), Task & Ego Orientation in Sport Questionnaire
(Duda, 1989), and Basic Needs Satisfaction Scale (Chen et al., in preparation). Participants (main
sample) were athletes of 15-16 years old, representing two genders, 27 sports, and 33 RIGs across the
country with 261 who took part in the first measurement and 240 who took part in the second
measurement. In addition, in-depth interviews were conducted twice a year with 10 participants from
the main sample.
Results
Comparing the two measurements, results of the study can be briefly summarized as follows: (a)
transitioning to RIG, athletes experienced new demands in sport, studies, and their private life, and
during the year the demands were perceived as increased, (b) personal resources (especially, motivation
and self-confidence in sport and studies), and perceived support from coaches and peers decreased, (c)
stress level (total) increased, (d) coping strategies showed decrease in “giving 100%”, and increase in
“planning activities”, “preparation in advance”, “focus on recovery”, and “getting negative energy
out”. Perceived quality of adaptation at RIG was high at the beginning of the year and didn’t change
significantly during the year. According to both measurements, athletes felt more adjusted in sport than
in private life and studies. Satisfaction (total and, especially, in sport) decreased but was still high in the
second half of the year. In terms of basic needs satisfaction athletes were high in relatedness but lower
in competence and autonomy. Their task orientation was significantly higher than their ego-orientation
in both measurements. Their athletic identity was significantly higher than their student identity in both
measurements. Qualitative part of the study showed individual variations in athletes’ adaptation,
especially in terms of balancing their athletic and student identities.
Discussion
The results are going to be discussed in relation to theoretical frameworks and Swedish DC model.
Recommendations for DC support services at RIGs will follow.
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Introduktion
Det svenska skolsystemet har sedan mitten av 1900-talet en vision om att organisera en grundskola
baserad på rättvisa och inkluderande ideologier, en skola tillgänglig för alla elever med lika villkor. Även
frågor om hur man positivt involverar och motiverar alla elever i skolans verksamhet har varit ett kritisk
och grundläggande forskningstema under lång tid. Studier i ämnet idrott och hälsa visar att en majoritet
av eleverna har en positiv bild av ämnet, men det är också tydligt att långt ifrån alla elever uppskattar
ämnet där det finns en grupp av elever som verkar känna obehag och oro inför ämnet, upplever negativa
känslor och utanförskap, utvecklar negativ självkänsla och använder undvikande strategier för ´icke´
deltagande. Dessa elev- beteenden/-strategier tillskriver läraren ofta semantiska epitet såsom som lågt
motiverade, oengagerade eller ointresserade.
Syfte & teoretisk ram
Presentationen rapporterar om en del av en studie och undersöker relationen mellan lärande motivation
och undervisnings-/lärandeprocesser i ämnet idrott och hälsa och syftar till att reflektera över och belysa
vilka förutsättningar för lärande de elever, som ur ett lärarperspektiv anses vara lågt motiverade till
ämnet, erbjuds.
Metod
Inspirerad av etnografiska metoder med deltagande observation så har 22 lektioner i grundskolan
studerats för att undersöka relationen mellan motivation och lärande och de förutsättningar för lärande
som undervisningen i ämnet erbjuder lågt motiverade elever. Varje lärare har innan observationsstudierna djupintervjuats (45 min-1,5 timme) med avseende på synen på ämnet, upplevd undervisningsproblematik och strategier för att hantera dessa. Vid lektionerna har fältanteckningar gjorts av två
oberoende observatörer. Lektionerna har videofilmats och ljudupptagningar med diktafon med fyra olika
elever har genomförts under lektionen. Inför och efter resp. lektion har kortare samtal (5-15 min) med
läraren genomförts. Efter lektionen har två elever intervjuats om uppfattningar och erfarenheter från
lektionen och syftet med lektionen och upplevt lärande.
Resultat
Värderingar liknande de från idrottsrörelsens tillsammans med en stark fysisk aktivitetsdiskurs verkar
prägla lärares undervisning där dessa värderingar kommer till uttryck trots i förhand uttryckta intentioner
om sociala eller hälsoorienterade mål. Resultaten visar att den ´lärande´ lärare prioriterar bidra till att
konstruera vissa elever, ´de lågt motiverade´. Elevgruppen i fråga intar oftast en passiv roll och kommer
ofta till korta i diskussioner av innehåll och form där en annan grupp, oftast bollspels-intresserade pojkar
är aktiva (och ofta framgångsrika) i förhandlingen av innehåll och form gentemot läraren. En
konstruktion av- och positionering mot olika roller och elevidentiteter pågår frekvent i undervisningen
och elever emellan i det offentliga (synliga, hörbara) men även i det tysta (ofta osynligt för både lärare
och observatörer). Dessa roller tycks ´omedvetet´ befästas och förstärkas av båda lärare och elever
emellan. Ett exempel med en elevidentitet som i studien beskrivs som: ´Jag är ingen idrottstjej´ kan
utmanas beroende på vad som erbjuds och förmedlas under lektionerna vilket exempel i studien
indikerar.
Diskussion
Stereotyper av elever ´lågt motiverade´ till ämnet är troligen baserad på lärarens egen uppfattning om vad
som upplevs som centralt och möjligt lärande. Nuvarande innehåll, metoder och former kan utmanas
med mer differentierad undervisning där lärare också är mer lyhörda för de unika skillnaderna i elevernas
behov av lärande. Observationerna visar att motivationsproblemen tenderar att vara socialt konstruerade
där motivation utifrån ett relationellt pedagogiskt perspektiv snarare handlar om olika sätt att välja,
förhandla och presentera och undervisa varierat innehåll, men primärt att tillgodose och se behoven hos
alla elever och bemöta dessa på likvärdigt sätt. Att se på elever i problem med rådande förutsättningar
och förhållanden snarare än att se elever med problem.
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Examining groupwork in Health and Physical Education: Emerging findings from a Vygotskian
analysis
Presenting author: Dean Barker, Department of food and nutrition, and sport science, Gothenburg
University dean.barker@ped.gu.se, 031 786 214. Non-presenting authors: Claes Annerstedt,
Department of food and nutrition, and sport science, Gothenburg University
claes.annerstedt@ped.gu.se Mikael Quennerstedt, Institutionen för hälsovetenskap och medicin
Enheten för idrott, Örebro universitet, mikael.quennerstedt@oru.se, 019 303 598.
Introduktion: Group work underpins curricular models such as Teaching Games for Understanding,
Sport Education and Cooperative Learning. Within such models, HPE teachers typically assume
‘facilitator’ roles, dividing their time and attention between groups. In doing so, teachers gain only a
partial view of their students’ learning. Very simply, they do not see what is happening when they are
not immediately present. It is difficult to frame this as a problem – it appears to be part of the reality of
teaching. At the same time, the argument made in this paper is that an understanding of student
interactions where the teacher is absent has significant potential for informing pedagogic practice.
Syfte & teoretisk ram: The purpose of this paper is to examine the factors that influence learning
when two or more learners are co-constructing meaning in the absence of a teacher. The paper draws
on the work of Lev Vygotsky as well as more recent activity theory. Learning is understood as a social
enterprise where the relationship between what an individual can do independently and what s/he can
do in collaboration with others is crucial. Vygotsky’s notion of a Zone of Proximal Development
(ZPD) provides a specific tool for thinking through this relationship. Key tenets include:
- performance of novel tasks is often achieved in collaboration with other people before it is achieved
individually.
- potential for learning is bounded (Vygotsky, 1978, p. 208-209). At a given point in time it is not
possible for an individual to learn simply anything. As learning occurs and individual performance
increases, so does collaborative learning potential.
- learning takes place within the context of dialectical activity. In this respect, all learning is social.
- although individuals take on ‘novice’ and ‘expert’ positions during learning activity, these positions
are flexible.
- for learning to take place, novices and experts should influence the group’s activity.
Metod: Empirical material was produced with eight different HPE classes in years 6-9 (lower and
upper secondary schools) in Sweden. Schools were selected in a way that maximized variation.
Observations consisted of three or four video-recorded lessons with each of the eight classes. Two
cameras were used: one stationary and the other mobile. Mobile filming focused on different groups
working within the classes. Between two and five students were generally in the frame at any one time
and filming was done with the intention of capturing sequences where a group of students worked with
a specific problem/task. Here, Emerson’s (2004) notion of key incidents was utilized. Due to the
proximity of the camera to students, audio material could be obtained and detailed transcripts of speech
exchanges were produced.
Resultat: Data suggest that: (1) teachers often define the outcome of groupwork situations with relative
precision but pay less attention to process (i.e. how learners will reach the outcome); (2) many
groupwork situations do not result in the creation of ZPD’s and hence do not result in learning in a
Vygotskian sense; (3) the creation of ZPD’s in HPE are achieved through corporeal and through
linguistic strategies - this makes HPE ZPD’s unique from many educational settings.
Diskussion: The emerging results suggest that HPE teachers should pay more attention to how they
define and implement groupwork. They should reflect on how they present groupwork tasks to learners
and think about the relationship between group process and learning outcome. Teachers should also
consider how ‘expertise gradients’ can be exploited and help learners to occupy novice and expert
positions in ways that maximize learning. Finally, the results suggest that facilitation of groupwork
should account for learners’ physical and linguistic capacities.
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Learning Study i Idrott och Hälsa
Heléne Bergentoft, helene.bergentoft@gu.se, 0767709036, Mona Holmqvist Olander,
mona.holmqvist@gu.se.
Introduction: This paper discusses how students’ learning outcome in Physical Education and Health
(PEH) can improve by directing focus on an object of learning rather than actual learning activity.
Questions about knowledge and learning in PEH need to be deepened and refined, to become part of
the practical performance of the subject (Larsson, 2007). According to the curriculum for Physical
Education and Health 1, in upper secondary school, instruction should enable students´ development of
knowledge about how the body responses to physical activity and the consequences of lifestyle and
how lifestyle factors affect health. One of the core content in curriculum is regulation of tenseness
(Skolverket, 2011).
Aim& theoretical framework: The key objective of this study has been to study how upper secondary
school students (N=72) develop knowledge about how tenseness affects their health and performing
capacity, and how the learning outcomes can be understood in a perspective of variation theory.
Variation puts the focus sharply on the object of learning and provides the teacher with a theoretical
ground to understand some of the necessary conditions for learning (Lo & Marton, 2012). Variation
makes it possible for students to discern features critical to learn something special and to develop a
special capability (Lo & Pong, 2005). The student needs to experience variation in that particular aspect,
to be able to discern a certain critical aspect of a phenomenon in a background of other invariant
aspects (Marton & Tsui, 2004).
Method: Learning study (Holmqvist, 201) an iterative process where the results of the first lesson define
the design of the forthcoming, is method used in this study. The empirical data were collected through
written tests and video recordings. Each student took a test before the lesson and directly afterwards.
Resultat: Students’ understanding of regulation of tenseness depends on which critical aspect they are
aware of. The students did not intentionally discern different responses of bodily tension, and had a
limited number of ways to influence the levels of tenseness. The results show an increased learning
outcome in all four groups.
Cycle A
Cycle B
Cycle C
Cycle D
(n=19)

(n=18)

(n=19)

(n=16)

As

range

As

range

As

range

As

range

Pre-test

3,52

0-7

3,66

1-6

4,26

2-7

4,25

2-7

Post-test

5,68

3-12

6,77

1-15

7,57

1-13

9,75

5-13

Diff

+

2,16

(61%)

+

3,11

(85%)

+

3,31

(78%)

+

5,50

(129%)

Table 2. Average score (As) and range of the tests, (max 18.0).
Results from the last lesson, D, show a very healthy increase (129%) in learning outcomes, and all
students in that lesson improved their results. The effect of varying only the most important aspects
appears in the last cycle, where the features (e.g. heart rate, respiration, muscle tension) contrasted
more clearly, This was the most powerful design. Through understanding responses from the
sympathetic nervous system, they understood its contrast, the parasympathetic nervous system. The
physical activities were kept invariant, and different responses of the sympathetic nervous system were
contrasted, one at a time, to establish knowledge of different bodily responses to tenseness.
Discussion: The students´ results increase due to the more precise way the teachers pinpoint what is
critical for students´ understanding. Consequently, the more familiar with how to design learning
situations based on variation theory the teachers are, the more fruitful it is fore students learning
outcome. Knowledge about regulation of tenseness can develop by discerning and separating different
responses of tension in the body. Awareness about how the body responds to different kinds of
pressure, physically or psychologically, is important for understanding the impact tenseness has on
health and performing capacity. It appears to be sufficient to vary two aspects in one lesson, and by that
use the pattern of fusion.
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Sport som interventionsmetod för brottsprevention – erfarenheter från genomgång av tidigare
forskning
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Introduktion. Sport omgärdas av föreställningar om hur dess aktiviteter kan bidra till social utveckling
i olika avseenden. Dessa föreställningar bygger på idéer om att sport är lämpligt för social och moralisk
fostran. Detta har tagit sig uttryck i verksamheter där sport används som medel för olika sociala syften
– bland annat för brottsprevention. Denna presentation omfattar två genomgångar av
samhällsvetenskaplig forskning om sport som interventionsmetod för brottsprevention.

David Ekholm, doktorand i socialt arbete. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings
universitet. 011-36 34 53. david.ekholm@liu.se.

Syfte & teoretisk ram. Den första genomgången avsåg att undersöka forskningen med betoning på hur
den artikuleras. Syftet beskrivs som att (1a) beskriva det aktuella forskningsläget internationellt och i
Sverige, (1b) göra jämförelser mellan den internationella- och den svenska forskningen, samt (1c) dra
slutsatser om brister eller obeforskade områden i forskningen. Den andra genomgången avsåg att
undersöka forskningen med betoning på vad som artikuleras, genom att (2) identifiera genom vilka
centrala diskurser det blir möjligt att tala om sport som interventionsmetod för brottsprevention.
Genomgångarna av denna forskning har inte haft någon ambition att klarlägga eller bestämma om, hur
eller på vilket sätt sport fungerar eller kan fungera som metod för brottsprevention. Istället har intresset
varit att undersöka premisserna för den kunskap som produceras, hur den produceras och vad denna
kunskap ger uttryck för.
Metod. Två olika metoder kan beskrivas som centrala i genomgångarna av tidigare forskning. En
kvalitativ innehållsanalys med induktiv kategoriutveckling har legat till grund för den förra
genomgången: beskrivningen av forskningsläget, vilken i sin tur varit utgångspunkten för de
jämförande inslagen. Beskrivningen av sport som interventionsmetod för brottsprevention har i den
senare genomgången närmats utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv.
Resultat. Genomgång 1: Både den internationella- och den svenska forskningen organiseras utifrån
empiriska frågeställningar vilka utrycker intresse för om och hur sport kan fungera som
preventionsmetod, samt hur sport bör organiseras i avsikt att fungera som preventionsmetod. Både i
den internationella och i den svenska forskningen förekommer kritiska perspektiv gentemot potentiella
möjligheter för sport att fungera som preventionsmetod.
Genomgången pekar på att det finns en diskrepans mellan å ena sidan ett oproblematiserat och positivt
allmänt antagande och påståenden om sport och dess sociala värden och å andra sidan
forskningsresultat med betydligt svagare och mer problematiserad tilltro till sport som
preventionsmetod.
I internationell forskning betraktas brottsprevention eller samhällelig nytta ofta som premiss för de
studerade sportverksamheterna, emedan brottsprevention eller samhällelig nytta i svensk forskning
oftare beskrivs som effekt. Detta kan kopplas till de studerade verksamheternas organisering.
Genomgång 2: Forskning som betonar sport som en metod för brottsprevention genom olika aspekter
av social förändring möjliggörs genom två diskurser: de struktureras som diskurser om individualitet
samt om transferabilitet. Det är individen som beskrivs som föremål för social förändring och för att
denna förändring ska vara meningsfull avseende brottsprevention krävs ett antagande om att värden
och färdigheter tillägnade i sportverksamheten kan överföras till andra samhälleliga kontexter.
Diskussion. Resultat diskuteras avseende möjliga fördjupade perspektiv i den svenska forskningen.
Dessutom diskuteras sport som lösning på sociala problem avseende hur en preventionsmetod verksam
på individnivå bidrar till att konstruera brottslighet som socialt problem.
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Coach för elitaktiva friidrottare – på träning och vid mästerskap

Abstract:

Introduktion
Detta abstract utgår från ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet och Svenska
Friidrottsförbundet som fokuserar på, dels coaching vid mästerskap, dels elitcoachers arbetssituation.
Avsikten med detta abstract är att presentera några centrala resultat från projektet, att beskriva de olika
datainsamlingsmetoder som använts samt att diskutera erfarenheter från projektet med anknytning till
ambitionen att bedriva aktivitetsnära forskning med samhällsvetenskapligt fokus.
Projektet Coachteamet har pågått under tre år och består av tre olika delar, en utvecklingsdel som riktat
sig till de coacher som varit aktuella för att delta vid OS 2012, en utbildningsdel, en akademisk kurs i
Mästerskapscoaching som omfattat 15 högskolepoäng och en forskningsdel som består av flera olika
delprojekt. Forskningsprojektet har möjliggjorts genom ett nära samarbete och omfattande access till
tränarträffar, nationella samlingar, träningsläger etc.
Projektets syfte & teoretisk ram
Forskningsprojektet har bestått av fyra olika delar:
- Hållbart ledarskap, ett tillämpat arbete som genomförts i syfte att studera coachernas upplevda
arbetsbelastning och förebygga utbrändhet samt stimulera återhämtning och välbefinnande hos
medverkande coacher
- Arbetssituationen som coach, vars syfte varit att kartlägga hur arbetssituationen och villkoren
ser ut för elitcoacher inom svensk friidrott, med fokus på de ramar och förutsättningar som styr
coachernas verksamhet.
- Kompetens och utbildning, har syftat till att identifiera de kompetenser och det kunnande som
elitcoacherna ger uttryck för i relation till olika vardags- och mästerskapssituationer.
- Coaching vid mästerskap, vars syfte var att studera elitcoachens arbete, i nära anslutning till ett
mästerskap.
Metod
Målgruppen för projektet var samtliga tränare som ansvarade för de aktiva som varit aktuella för att
ingå i den svenska OS-truppen till London 2012. Datainsamlingen har bestått av flera olika kvalitativa
metoder som alla bygger på ett nära samarbete både med Svenska Friidrottsförbundet och de aktuella
tränarna. Datainsamlingen har gjorts genom:
- Intervjuer med samtliga tränare bland annat för kartläggning av arbetssituationen och faktiskt
och önskvärd kompetens
- Individuella skriftliga reflektioner i dagboksform, i ett gemensamt forum på den lärplattform
som använts och via röstinspelningar
- Fokusgruppsamtal där coacherna diskuterat elitledarskapet och mästerskapscoaching utifrån
tidigare erfarenheter, föreläsningar, litteratur samt röst- och videoinspelningar
- Muntliga dagliga reflektioner i samband med mästerskap och förberedelseläger (pre-camps).
- Uppföljande, problematiserande och utvecklingsinriktade intervjuer/samtal kring det som
framkommit i tidigare datainsamlingar
Resultat:
Alla tränarna i gruppen är män, de har själva tävlat i friidrott och de flesta har enbart kortare
friidrottsutbildningar. Däremot har flera akademisk lärar- eller ledarutbildning. Tränarna har efter eller
i slutet av den aktiva karriären själva tagit initiativ till att bli tränare. Deras tränaruppdrag organiseras
på en mängd olika sätt, allt från helt oavlönade åtaganden till fulltidsengagemang genom egna
tränarföretag. När coacherna beskriver sina arbetsuppgifter så framkommer stora skillnader mellan de
kompetenser som anses som väsentliga i mästerskapssituationen jämfört med i ”träningsvardagen”.
Tränarnas tas ut till landslagsuppdrag om de aktiva de tränar kvalificerar sig till landslaget, men
tränarutbildningen innehåller inte kursmoment som förbereder dem för mästerskapscoaching.
Diskussion
Diskussionen inriktas mot hur den insamlade empirin kan förstås mot bakgrund av den svenska (fri-)
idrottens blandning av professionell - icke professionell verksamhet. Dessutom framträder en
friidrottskultur som bygger på individualitet och en stor tilltro till egen praktisk, självlärd erfarenhet.
Vidare diskuteras de möjligheter till aktionsnära samhällsvetenskaplig forskning som de använda
metodiska greppen ger. Särskilt projektets ambition att forska med och i verksamheten reser olika
metodiska frågor som kommer att diskuteras i slutet av presentationen.

Fahlström, PG1, Glemne, Mats1, Hageskog Carl-Axel1, Kenttä, Göran2 & Linnér, Susanne1
1
Linnéuniversitetet, Växjö 2 Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm.
Kontaktinformation: PG Fahlström: pergoran.fahlstrom@lnu.se, 0470-708055 (a), 070-5769006 (mob)
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Idrottsföreningen som hälsofrämjande arena
– exempel från alkoholpolicyarbete i åtta svenska fotbollsföreningar
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Susanna Geidne, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet
susanna.geidne@oru.se
019-301176

Alkohol och idrott har en inte helt okomplicerad historia där uttalanden som ”idrott och alkohol hör
inte ihop” krockar med ”idrotten lärde mig supa”. Forskning inom området visar också helt olika
resultat med allt från positiva till negativa samband mellan deltagande i idrott och alkoholbruk.
Idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen har genom åren samarbetat med olika kampanjer och
interventioner, denna studie ger exempel på ett sådant samarbete.
Syfte & teoretisk ram
Idrottsföreningar kan dock vara en betydelsefull hälsofrämjande arena, där en del kan vara att arbeta
med policys (Geidne, Quennerstedt & Eriksson, Inskickat manus). För att policyinterventioner skall
fungera är implementeringen viktig. Systematisk översikt av forskningen visar att implementeringen
påverkar en interventions utfall (se t ex Durlak & DuPre, 2008). Syftet med denna studie var att
analysera några fotbollsföreningars implementering av alkoholpolicys och att diskutera dessa i relation
till rekommendationer för framgångsrik implementering av alkoholpolicys i idrottsföreningar.
Metod
Denna studie (Geidne, Quennerstedt & Eriksson, 2012) bygger på Svenska Fotbollsförbundets (SvFF)
projekt ”Mål utan alkohol”, som omfattade ett antal svenska fotbollsföreningars policyarbete. Projektet,
som pågick mellan 2005 och 2008, var ett samarbete mellan SvFF, dåvarande Alkoholkommittén och
IOGT-NTO. Målet var att förbättra kunskapen och öka medvetenheten i sina föreningar om fotbollens
sociala ansvar och alkoholförebyggande möjligheter. De medverkande föreningarna skulle arbeta aktivt
med alkoholfrågor i sin förening bland annat genom att utveckla en alkoholpolicy och handlingsplan
som når ut till samtliga medlemmar och genom detta få alla att arbeta mot samma mål. Dåvarande
Alkoholkommittén gav även medel till ett forskarteam vid Örebro universitet för utvärdering av
projektet. De föreningar som deltog under de två första åren ingår i denna studie. Resultatet bygger på
15 intervjuer med projektledare och styrelsemedlemmar, dokument och besök hos åtta föreningar.
Resultat
Implementeringsprocessen är noggrant uttryckt i fotbollsföreningarnas alkoholpolicyarbete och med
bakgrund i dessa kan en framgångsrik implementering av alkoholpolicys i idrottsföreningar beskrivas
inom sex områden; ett tydligt budskap, policyns överensstämmelse med föreningens karaktär, idé om
intern policyspridning, alkoholpolicy som en del i ett större policyarbete, stöd i utvecklingen av policyn
samt vilka aktörer som är värdefulla att engagera i arbetet .
Diskussion
Idrottsföreningar har stora möjligheter att vara eller bli en hälsofrämjande arena, det är dock inget som
sker av sig själv. För att bli en hälsofrämjande arena behöver idrottsföreningen vara en stödjande och
hälsosam miljö samt ha en övergripande strategi för sin verksamhet, mål och syften, exempelvis i form
av policys. Rekommendationerna för en framgångsrik implementering av alkoholpolicys i
idrottsföreningar kan sammanfattas genom att påtala betydelsen av god planering såväl när det gäller en
hel policyintervention i ett nationellt idrottsförbund som, för varje enskild idrottsförening som vill
utveckla någon slags policy i sin förening.
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Idrottsledare i skolan. Reproduktion och utmaningar av traditionella könsmönster
Karin Grahn
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
031-7862072 / 073-5113181
Karin.grahn@ped.gu.se
Introduktion
Idrottens potential att vara en betydelsefull arena för lärande och socialisation i barns liv har ökat
genom verksamhet som bedrivs i skolor inom ramen för Idrottslyftet. Därför är det av intresse att
belysa hur föreställningar om barn/barndom och genus skapas inom idrottens verksamhet.
Inom idrotten förekommer visa mer eller mindre formaliserade idéer om kön och jämställdhet. Och i
Idrottslyftet ska jämställdhet beaktas. Att vara aktör inom skolan på skoltid inkluderar också att
förhålla sig till skolans läroplan. Detta är intressanta bakgrundsfaktorer i relation till de aktiviteter som
föreningsidrotten skapar i skolan.
Detta projekt har ingått i Riksidrottsförbundets specifika forskning om Idrottslyftet. Forskningen som
presenteras är en del av projektet ”Barndom och genus i Idrottslyftsprojekt på skoltid”.
Syfte & teoretisk ram
Projektets syfte är att beskriva och analysera vilka diskurser kring kön som skapas genom de aktiviteter
som genomförs inom Idrottslyftsprojekt i skolan.
När skola och idrottsrörelse möts skapas en ny samverksankontext inom vilka diskurser kan
skapas/omskapas. Redan etablerade föreställningar kan föras in från olika håll i den nya verksamheten.
Men nya diskurser kan också utmana gamla och förskjutningar i dess mening kan komma att ske.
Tal och skriftspråk är en viktig del i diskursanalys, men diskursiva påståenden uttrycks inte bara genom
ord utan även visuellt och materiellt, det är därför viktigt att beakta en helhet i analysen av
Idrottslyftsaktiviteterna och de sociala interaktioner som sker inom ramen för dessa.
Metod
Forskningsprojektet består av fältstudier i två grundskolor. Denna presentation bygger på deltagande
observation och intervjuer genomförda i en femte och sjätte-klass som har idrotslyftsaktivitet i form av
fotboll på skoltid, tillsammans med en fotbollstränare. Projektansökningar, observationer, videofilmade
aktivitetspass och intervjuer med ledare och barn utgör grund för analysen. Genusteori och kritisk
diskursanalys har använts.
Resultat
Resultatet ger både exempel på hur kön neutraliseras och i denna mening blir mindre explicit. Här finns
möjliga utmaningar av traditionella könsmönster. Men materialet ger också exempel på situationer som
skapar genus mer explicit och där flickor och pojkar ”görs” till två grupper. Både barn och ledare är
aktiva i detta skapande av genus. Presentationen ger exempel på olika situationer och hur dessa skapar
genus, samt hur traditionella könsmönster förstärks eller utmanas.
Diskussion
Idrottslyftet bidrar genom sina samverkansprojekt till nya social praktiker inom vilka diskurser om kön
kan både utmanas, omskapas eller förstärkas. Den analyserade verksamheten visar på både potentiella
utmaningar av traditionella könsmönster likväl som andra mer könssegregerande mönster.
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Coachen sätter agendan

Abstract:

Introduktion
Forskning inom elitidrott och specifikt på coacher inom elitidrott har efterfrågats och efterfrågas i olika
forum, både internationellt och nationellt. Inom den ”Svenska Idrottsmodellen” spelar
Riksidrottsgymnasierna en central roll (Fahlström, 2010, Eriksson, 2010). Genom att studera hur
coacher som är verksamma på dessa gymnasier väljer att planera, organisera och genomföra
verksamheten vill jag med hjälp av de specifika villkor som råder öka förståelsen för coachernas
pedagogiska handlande. Målet med Riksidrottsgymnasierna är att utveckla de aktiva mot internationell
elit och då tidigare forskning lyft fram betydelsen av coachen för de aktivas utveckling finns det själ att
studera dessa närmare (Horn, 2009, Eriksson et. al. 2007). Samtidigt som betydelsen är stor lyser
forskningen kring coacherna med sin frånvaro varför det finns själ att just studera dessa (Gould, 2012)
Syfte & teoretisk ram
Syftet med studien är att studera och förstå det pedagogiska handlande som utövas av coacher eller
motsvarande i den talangutvecklingsmiljö som Riksidrottsgymnasierna utgör. Som teoretisk
referensram används ett sociokulturellt perspektiv på lärande med särskilt fokus på begreppet
community of practice.
Metod
För att kunna få svar på det syfte och de frågeställningar som studien har krävs en djupare förståelse
vilket en kvalitativ forskningsstrategi gör möjlig (Silverman, 2010). Frågorna handlar om människors
upplevelser och det studien i stort går ut på är att fånga det unika hos de medverkande respondenterna
vilket enligt Cohen m. fl. (2009) en kvalitativ forskningsstrategi ger möjlighet till. Som
datainsamlingsmetod används intervjuer. Genom intervjuer får coacherna möjlighet att berätta om
deras tolkning av den värld som de lever och befinner sig i (Cohen m. fl. 2009).
Undersökningsobjekten i studien är Riksidrottsgymnasier inom friidrott och längdåkning.
Urvalsgrunden till dessa idrotter bygger på att de dels är de idrotter med flest platser, dels på att de haft
denna verksamhet längst samt att längdåkningen ökat sin andel internationella elitaktiva som gått på
Riksidrottsgymnasier medan friidrotten minskat sin andel.
Resultat
Resultaten visar att det är idrottens förväntade krav och arbetsmetoder som bestämmer hur
verksamheten ska byggas upp och se ut. Det finns ett tydligt mål med verksamheten och det är utifrån
detta som coacherna jobbar. Coacherna kommer i de flesta fall själva från en aktiv karriär och har
sedan kryddat denna med utbildning inom den egna idrotten. Detta gör att det finns en kollektiv
kunskapsbas som ligger till grund för hur verksamheten ska se ut. Nyfikenheten på ny kunskap är
skiftande och det går att skymta en viss nöjdhet och självsäkerhet att man som coach har den kunskap
och kompetens som behövs för att göra sitt jobb. Lite hänsyn tas till kursplanerna inom ämnet
specialidrott vilka egentligen borde vara de styrande dokumenten. På varje gymnasium skapas en
praxisgemenskap där olika former av lärande sker varav en stor del är det informella lärandet där både
positiva och negativa färdigheter och kunskaper lärs vidare. Man anser sitt uppdrag vara väldigt tydligt
samtidigt som man ser det svårt att genomföra till fullo samt utvärdera.
Diskussion
Riksidrottsgymnasierna är en verksamhet som av många anses fungera väl, både av förbund, aktiva och
coacherna själva. Mycket av verksamheten bygger på coachernas erfarenhet vilket kan vara både
positivt och negativt. De besitter en enorm kunskap som kommer eleverna tillgodo samtidigt som man
får en känsla av att verksamheten ser ganska lik ut från år till och det sker ingen vidare reflektion,
dokumentation eller systematiskt utvecklingsarbete. Riksidrottsgymnasieverksamheten är en
verksamhet som både specialidrottsförbund och Riksidrottsförbundet lägger betydande summor på
varje år och genom en tydligare och mer genomtänkt styrning och uppföljning borde man kunna
utveckla den svenska idrotten på ett bredare plan än vad som kommer alla utöver de aktiva till gagn
idag.
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Sexual Relationships between Coaches and Athletes:
If no means no – yes means yes?
Susanne Johansson
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Stockholm
Suanne.johansson@gih.se
0722 391969
Introduktion
During the last two decades an increasing interest in research questions addressing sexual abuse in the
coach-athlete relationship is notable in the literature. As stipulated in this research; all sexual
relationships between coaches and athletes are unacceptable as they inevitably constitute abuse. This
perspective is primarily based on the power inequity between coach and athlete, which, in turn,
sidelines (meaningful) consent between these two parties.
Contrastingly, in another perspective, sexual abuse and mutually desired sexual relationships,
respectively, is seen as essentially different and mutually exclusive. Research findings reveal, for
instance, a widespread ignorance of policy governing this area, as well as coaches having lax attitudes
towards intimate and sexual relationships with athletes. However, there is a substantial lack of research
regarding romantic relationships as well as unattached sexual relations between coaches and athletes
beyond the context of abuse. In Sweden, both sexual abuse and sexual relationships has been highly
neglected issues, in sport practice and in research.
The general agreement about sexual abuse being a harmful, immoral, and unacceptable phenomenon,
does not equally apply to sexual relationships between coaches and athletes. Moreover, there is no
consistent practice that regulates such relationships, no coherent approach as to whether these
relationships are an act of civil rights between consenting adults or inevitably constitute abuse, or
whether sport authorities are responsible for governing and/or prohibiting sexual coach-athlete
relationships that doesn’t violate legal boundaries.
Syfte & teoretisk ram
The purpose of this presentation is to critically discuss crucial issues concerning sexual coach-athlete
relationships. More specifically, the aim is to introduce and motivate my ongoing research project in
reference to related research; theoretical approaches and current research questions as well as sport
policy and social practice. The research project employs a theoretical framework which conceptualises
power as a multidimensional social agency.
Metod
Drawing on both quantitative and qualitative methodology, included in this project is the first national
survey in Sweden addressing sexual interaction and sexual abuse in the coach-athlete relationship. The
survey is based on a random sample of 477 present and former twenty-five year old male and female
athletes. Subsequently, interviews with in depth focus on experiences of various sexual coach-athlete
relationships will be carried out to complement the foregoing survey.
Resultat
Overall, preliminary descriptive results from the survey reveal a manifold coach-athlete relationship
that goes beyond a unilaterally professional norm, with ambiguous boundaries, marked by high rates of
trust, affinity, and closeness. In addition, Swedish club sports lack general regulations governing
consensual sexual relationships. Regarding athletes’ experiences with one, several or a majority of their
coaches: ten percent reported experiences of coaches making a pass at them, and 13 percent stated they
had been attracted to coaches. Moreover, five percent of athletes had been sexually abused by a coach.
Amongst the coaches; 48 percent reported being receptive and open if athletes made a pass at them.
Also, 24 percent knew about other coaches having sexual relationships with athletes within their sport.
Diskussion
In order to expand knowledge on sexual relationships between coaches and athletes, I specifically
emphasise the following points: Firstly, it is necessary to initiate research which enables critical
examination of sexual coach-athlete relationships, where the relevance is not dependent on or
determined by – or is set out to generally determine – whether these relationships are (either)
consensual or abusive. Secondly, without disregarding the asymmetric power foundation of the coachathlete relationship; the critical issue of subjectively defining experiences of sexual abuse could (and
possibly should) simultaneously apply when defining relationships as consent and mutually desired.
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Normkritisk undervisning i idrott och hälsa? Ett queert fall

Abstract:

Introduktion
Studier pekar på att stabila könsmönster dominerar undervisningen i idrott och hälsa (se t ex Brown,
2005; Paechter, 2003). Under det senaste decenniet har vidare ett antal studier om heteronormativitet i
ämnet presenterats (Clarke, 2006; Hunter, 2004; Larsson, m fl, 2011a). Larsson, m fl (2011b) hävdar
att heteronormer bidrar till att reproducera könsmönstren, inte minst genom att låsa fast elevers kroppar
och handlingar vid förment heterosexuella identiteter. Detta fastlåsande hänger delvis samman med
idrottslärares benägenhet att vilja ”anpassa” undervisningen efter kön (Larsson, m fl 2010). Sådan
”anpassning” sker alltid i förhållande till ett försanthållande (norm) och bidrar på så vis till
reproduktionen av könsmönstren. Med utgångspunkt hos den amerikanske pedagogen Kevin
Kumashiro (2004) föreslår Larsson, m fl (2011b) att lärare i idrott och hälsa, istället för att ”anpassa”
undervisningen efter kön, ska undervisa paradoxalt (teaching paradoxically) för att utmana
könsmönstren. Hittills har det emellertid varit svårt att i litteraturen identifiera vad denna paradoxala
undervisning skulle kunna bestå i. Inom ramen för projektet ”Idrott och hälsa – ett ämne för lärande?”
utspelades emellertid en lektionssekvens som kan betraktas som en så kallad heterotopi, en plats i
rummet där dominerande normer utmanas.
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Håkan Larsson (presenterar, hakan.larsson@gih.se, 08-120 538 28), Mikael Quennerstedt och Marie
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Syfte & teoretisk ram
Syftet med presentationen är att visa en analys av denna heterotopi, detta tillfälle i undervisningen där
heteronormer utmanas, avseende dess möjlighetsvillkor. I förlängningen är ambitionen att, utifrån
analysen, diskutera normkritisk undervisning i idrott och hälsa i termer av hur kan man undervisa
paradoxalt i idrott och hälsa?
Den teoretiska referensramen formas i mötet mellan normkritisk pedagogik (att undervisa paradoxalt)
och sociokulturell lärandeteori (se t ex Säljö, 2000). Analytiskt riktas fokus mot heterotopins
möjlighetsvillkor, framför allt avseende det sociala sammanhang vari den uppstår (inklusive den
aktivitet som står på schemat) samt de normkritiska resurser som lärare och elever ger uttryck för.
Metod
Empirin består av videofilmer av lektioner samt intervjuer med lärare och elever där delar av intervjun
kretsar kring filmsnuttar av ”didaktiska ögonblick” (Quennerstedt, m fl, pågående; se även Rønholt,
2002). I presentationen används videofilmer av två lektioner som innehåller undervisning i dans
(schottis), där samtal mellan elever och mellan elever och lärare hörs. I intervjuerna med läraren och tre
elever som deltog på lektionen ägnas särskild uppmärksamhet åt en situation i samband med dansen,
där en elev ifrågasätter tvåkönad dans med hänvisning till sexuell läggning: ”Jag kanske är lesbisk”.
När läraren blir uppmärksam på sitt försanthållande att man ”ska” dansa schottis i tvåkönade par,
utbrister han: ”Det är min heteronormativitet som spökar.”
Resultat
Av den preliminära analysen framgår att danslektionen erbjuder tillfällen av tydlig heteronormativitet
(dans pojke-flicka) som eleverna kan utmana. För att utmana normerna använder sig flickan i exemplet
av en argumentationsteknik som ingått i undervisningen i ett annat av skolans ämnen (SO) samt
uppmaningar från lärare på utvecklingssamtal att hon ska ”ta för sig mer” i diskussioner i skolan.
Läraren förstår situationen utifrån ett begrepp – heteronormativitet – som han tillsammans med klassen
har fördjupat sig i under lektioner i ytterligare ett annat ämne (NO).
Diskussion
Vi menar att fallet pekar ut en väg som kan utvecklas mot en normkritisk pedagogik i idrott och hälsa.
Se till att skapa situationer där heteronormerna är så tydliga att de blir lättillgängliga för eleverna,
utrusta eleverna med redskap för att utmana normerna, utrusta lärarna med redskap för att skapa
potentiellt queera situationer samt för att förvalta elevernas utmaningar av heteronormativiteten. Detta
kan vara att undervisa paradoxalt.
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Heteronormativitet inom elitidrotten – som homo- och bisexuella personer erfar den

Abstract:

Introduktion
Befintlig forskning påvisar att tävlingsidrotten många gånger präglas av heternormativitet, ett
grundläggande och ofta outtalat antagande om att alla är heterosexuella och att heterosexualitet är
naturligt och eftersträvansvärt. En nyligen genomförd kartläggning påvisar också att det är färre unga
homo- eller bisexuella personer än unga heterosexuella personer som idrottar i förening. Samtidigt
strävar Riksidrottsförbundet (RF) efter att idrotten ska vara öppen för alla och att ge alla som deltar en
kamratlig och trygg gemenskap. Därför krävs större kunskap om hur heteronromativitet påverkar och
utmanas av homo- och bisexuella personer inom tävlingsidrotten. När det gäller förekomsten av
heteronormer inom elitidrotten är kunskapsläget i stort sett obefintligt. Därtill har det hittills varit
tämligen sällsynt, särskilt bland manliga idrottare, att vara öppna med sina eventuella icke
heterosexuella preferenser i elitidrottssammanhang.
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Syfte & teoretisk ram
Studien syftar till att undersöka dels homo- och bisexuella personers erfarenheter av elitidrottande, dels
heteronormativitet inom tävlingsidrotten, särskilt elitidrotten, ur homo- och bisexuella personers
perspektiv. Centrala frågeställningar är:
- Vilka attityder kring sexuell läggning upplever homo- och bisexuella personer att det finns inom
elitidrotten och hur uppmärksammas sexuell läggning i den vardagliga verksamheten?
- Vilka normer kring kön och sexualitet iscensätts och utmanas i de homo- och bisexuella personernas
berättelser om sitt idrottande?
Den teoretiska grunden för undersökningen står att finna i queerteori, samlingsnamnet på ett antal
analytiska perspektiv som används för att belysa de processer som medverkar till att heterosexualiteten
framstår som allomfattande, naturlig och enhetlig. Ansatsen har utvecklats för att möjliggöra ett aktivt
förhållningssätt till frågor om förändring av traditionella könsmönster och föreställningar om könen,
inklusive heteronormativitet.
Metod
Undersökningen genomförs som en intervjustudie, där ett tjugotal homo- och bisexuella kvinnor och
män som idrottar, eller har idrottat, på elitnivå medverkar. Urvalet utgörs av elitidrottare som "kommit
ut" i massmediala sammanhang. Vad "elitidrottare" betyder kan variera beroende på idrott. Då
idrottarna ibland har en läng karriär bakom sig (som i flera fall också är avslutad) varierar det vidare
huruvida intervjupersonerna har "kommit ut" under eller efter den aktiva karriären. Ibland utmanar
också intervjupersonerna föreställningen om att människor är antingen hetero-, bi- eller homosexuella.
Resultat och diskussion
I materialet i det pågående projektet märks att tävlingsidrotten präglas av heteronormer, men även att
det förekommer heterotopier, där idrotten utgör en arena för möjligheter mer än begränsningar. Det
framkommer vidare att köns- och sexualitetsnormerna ser olika ut i olika idrotter, vilket gör det svårt
att tala om tävlingsidrotten som en enhet. Intervjupersonernas erfarenheter av heteronormativitet skiljer
sig delvis åt beroende på om de är kvinnor eller män, beroende på om de är/har varit aktiva inom
”kvinnligt” respektive ”manligt” kodade idrotter samt beroende på om de lever/har levt homo-, bi- eller
heterosexuellt. I vissa fall tyder materialet på att heteronormens krav på att man ska se ut och agera
tillräckligt ”kvinnligt” respektive ”manligt” kan vara starkare än kravet på att man ska rikta sitt begär
mot den motsatta könskategorin. Intervjupersonernas erfarenheter av heteronormativitet ser också
delvis olika ut på olika ”nivåer” inom tävlingsidrotten. De kan ha vissa erfarenheter på lokal nivå (i
laget och klubben) och andra på distrikts-, förbunds- och nationell nivå. Att idrotta på elitnivå verkar
vidare för personer som inte lever heterosexuellt kunna innebära såväl större frihet som större
begränsningar jämfört med att idrotta på ”breddnivå”.
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Idrott för barnets bästa – eller för det bästa barnet? Om selektion och urval i föreningsidrott

Abstract:

Introduktion
Många idrottsledare för barn och ungdomar brottas med frågor som handlar om urval och selektion av
barn. I individuella idrotter kan det röra sig om vilka barn som ska placeras i vilka grupper och vilka
som ska få tävla mer än andra. I lagidrotter kan det handla om vilka som ska väljas ut till specifika lag
och vilka som ska få spela fler matcher än andra. Idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska
bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och det är barnets bästa som ledare ska ha i förgrunden vid alla
beslut som rör barn. Hur motiverar idrottsledare de urval som innebär att en del barn får idrotta mer än
andra? Och vilket barn är det som gynnas vid urvalet?
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Syfte & teoretisk ram
Studiens syfte är att undersöka hur idrottsledare löser uppgiften att selektera barn när så krävs, och vad
som karakteriserar de barn som tillhör de utvalda. Studiens teoretiska utgångspunkt är dels att synen på
barn och vad idrott för barnets bästa innebär är historiskt, socialt och kulturellt konstruerat, dels att
ledare är sociokulturellt situerade. Det innebär bland annat att i den sociala praktik som barn- och
ungdomsidrotten utgör är ledarskapet betingat av det som Tomas Peterson (2007, 2011) benämner
idrottsledares dubbla uppdrag. Uppdragen består både av föreningsfostran, vilket är det uppdrag som
kommer från samhället, och tävlingsfostran, vilket är idrottens eget uppdrag. Ledarna behöver alltså
balansera mellan det demokratiska samhällsuppdraget, att låta alla vara med, och idrottens uppdrag, att
utveckla vinnare. Även om uppdragen inte behöver utesluta varandra, präglas ledarnas
handlingsutrymme av dessa delvis motstridiga mål. I studien utgör också Barnkonventionen en fond
mot vilken resultaten diskuteras och det är konventions definition av barn, alla människor under 18 år,
som tillämpas.
Metod
Det empiriska underlaget består av intervjuer med tolv idrottsledare, åtta män och fyra kvinnor.
Ledarna är mellan 22 och 52 år och de tränar barn och ungdomar i föreningar i Mälardalen och i
Stockholmsområdet. De tillhör idrotterna badminton, bordtennis, fotboll, gymnastik, ishockey, karate
och konståkning. Ett strategiskt urval av ledare har gjorts för att säkerställa att de variationer som kan
tänkas förekomma i synsätt är representerade i studien. Ledarna är således verksamma i både lag- och
individuella idrotter, och de representerar både bredd- och mer elitinriktade föreningar. Intervjuerna var
öppna, halv-strukturerade och flexibla till karaktären, enligt gängse modell för kvalitativt betingade
intervjuer.
Resultat
Ledarna löser uppgiften att välja ut barn på olika sätt, och de motiverar också sina val på skilda sätt. I
materialet framträder tre olika rationaliteter, eller bakomliggande principer, som ledarna använder sig
av för att motivera vilka som ska få spela eller träna mer än andra. Dessa är i) Barnet som tränar mest
tillhör de utvalda, ii) Barnet med bäst (fysiska) förutsättningar tillhör de utvalda, samt, iii) Barnet som
vill mest tillhör de utvalda.
Diskussion
Hur rimmar ledarnas sätt att motivera sina val med ett barnrättsperspektiv? Samtliga av de principer
som ledare använder sig av för att motivera urvalet av barn, kan diskuteras ur ett barnrättsperspektiv.
Att till exempel de som tränar mer än andra också ska ha rätt att spela fler matcher kan te sig självklart,
men den principen bygger på att det är barnet själv som rår över sina möjligheter att delta i träningen.
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”Det gäller ju att inte skrämma bort motionärerna”. Idrottsledares erfarenheter av ledarskap
inom motions- och tävlingsidrott
Anna Renström, Staffan Karp, Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet
anna.renstrom@pedag.umu.se 090-786 64 44 eller 070-655 51 65
staffan.karp@pedag.umu.se
Introduktion
Riksidrottsförbundets strategidokument för folkhälsoarbete, Idrott hela livet, slår fast att det
huvudsakliga målet är att öka bredd- och motionsidrotten och att ”idrottsrörelsen ska utveckla sin
verksamhet så att den i ökad utsträckning kan attrahera även vuxna kvinnor och män som vill
idrotta…” (RF, 2008, s. 31). Kritik som riktas mot idrottsrörelsen från forskare är oförmågan att skapa
alternativ till tävlingslogik vilket utestänger stora grupper från idrotten (Fahlén & Karp, 2010; Thedin
Jakobsson & Engström, 2008). Den här presenterade studien bidrar med ny och fördjupad kunskap om
föreningsidrottens möjligheter att erbjuda alternativa logiker genom att studera ledare verksamma inom
både tävlings- och motionsidrott för vuxna.
Syfte & teoretisk ram
Det övergripande syftet var att studera hur ledarskap kommer till konkret uttryck för ledare verksamma
inom både motions- och tävlingsidrott. Frågeställningarna var ”hur beskriver ledarna sin verksamhet
inom motions- respektive tävlingsverksamheten – vad görs, vad vill man göra och hur?” samt ”vilka
faktorer tillskriver ledarna betydelse för sina möjligheter att konstruera alternativa logiker?”. Ledarnas
beskrivningar analyserades dels utifrån Engströms (2010) logikbegrepp, dels med en kompetensapparat
som huvudsakligen härrör från Gerrevall, Carlsson och Nilssons (2006) fem generella
ledarkompetenser; funktionell, psykologisk, didaktisk, kommunikativ och administrativ kompetens.
Metod
Arbetet bygger på semistrukturerade intervjuer med ledare inom simning, kampsport och basketboll
verksamma med både motions- och tävlingsgrupper för vuxna.
Resultat
Träningstillfällena med de olika deltagargrupperna kan beskrivas i termer av färdighets- och fysisk
träning (Engström, 2010) med betoning på färdighetsträning för motionärerna. Det framgick tydligt att
ledarna avsåg att skapa ”något annat” för motionärerna men också att man ibland upplevde
kompetensluckor för detta, t.ex. osäkerhet kring hur detaljerad feedback man kan ge till motionärerna
och hur hårt man vågar driva dem fysisk. Träningen formas av i huvudsak tre principer; det man som
ledare är trygg med, det som ledaren själv uppfattar som den egna idrottens logik (”simning är ju
teknik”) och utifrån en dialog med deltagarna om deras förväntningar och mål. Samtliga menade att
den egna erfarenheten av tävlingsidrotten är en förutsättning även för att kunna leda motionärer och att
det inte skulle vara möjligt att vara en bra ledare för någon av grupperna utan denna egna (tävlings)idrottsbakgrund. De flesta ledarna hade en klar bild av förväntningar från deltagarna i respektive grupp
och försökte på olika sätt förhålla sig till detta. Att leda både motions- och tävlingsidrott var i samtliga
fall avhängigt enskilda ledares intresse och ofta var det ledarna själva som föreslagit att ha
motionsgrupper. Ingen av ledarna beskrev något motstånd till eller motsatsförhållande mellan tävlingsoch motionsverksamhet i den egna föreningen. Efterfrågan på motionsgrupper bedömdes av ledarna
som stor.
Diskussion
Gerrevall, Carlsson och Nilsson (2006) efterlyste i sin studie mer kunskap om generella och
idrottsspecifika ledarkompetenser. Resultaten visar att det för ett alternativt utbud av praktiker och
logiker inom idrottsrörelsen inte främst är specifika kompetenser för respektive idrott utan generell
kompetens att skapa motionslogiskt orienterad verksamhet som behövs, oavsett idrott. ”Vad och hur”
är avhängigt framförallt didaktisk och kommunikativ kompetens, att kunna planera, genomföra och

kommunicera träning, där bla ökad kunskap om motionärers motiv och ökad färdighet i
kommunikation kan identifieras som utvecklingsbehov. Den egna erfarenheten som nödvändig
plattform indikerar en syn på verksamheten som idrottspecifik, att den funktionella kompetensen är ett
viktigt kapital för ledarna i studien. Detta är motsägelsefullt då ledarna samtidigt uttrycker att det är
motionslogisk verksamhet som är svårt att skapa och där man upplever störst osäkerhet i
ledaruppdraget. Studien visar på ett utvecklingsbehov dels av specifika idrotter – att skapa varianter
som är enklare att bedriva med motionslogik – dels av ledarna så att dessa i större utsträckning blir
trygga i en delvis annan ledarroll.
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Preferred-foot bias in soccer specific actions: a question of experience or deliberate practise?
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Introduktion
It is common knowledge among players, trainers, and fans that “two-footedness” is an advantage in
soccer. Due to the volatility a player with equal skills in both feet represent –in terms of possible angles
of attack and direction of break-aways, dribbles and shot-making - the opponents will be forced to
realign or reverse their usual strategies, and thus may be rendered ineffective. Grouios et al. (2002)
examined foot-preference in professional, semi-professional and amateur soccer players using the
Waterloo Footedness Questionnaire (WFQ; Elias et al., 1998), and suggest that increasing experience
and skill level predicts decreasing preferred-foot bias. In line with this, coaches and soccer authorities
suggest that extended practice makes players two-footed (e.g., Brown, 1997). Moreover, Carey et al.
(2009) found that players tend to report nearly equal foot choice for most skills with the exception of
set piece skills (e.g., free-kick and penalty kick). Still, investigations of foot preference in real game
situations (e.g., Carey et al., 2001; Peters, 1988; Starosta, 1988) imply that even expert soccer players
use their preferred foot more frequently and with greater success in contrast to their non-preferred foot.
Syfte & teoretisk ram
Based on Grouios et al.’s (2002) data, implying that degree of practice decreases the incidence of
preferred-foot bias, coupled with reports of coaches and soccer authorities that extended practice makes
players two-footed, we wanted to investigate the lateralization profiles in a sample of female soccer
players. Our first hypothesis was that experienced players and elite players would report less preferredfoot bias for soccer specific actions than would players with less experience and sub-elite players,
respectively. Second, we expected the present female sample to report nearly equal foot choice for
most soccer actions with the exception of set piece actions, as found by Carey et al. (2009). Finally, we
wanted to investigate the relation between the WQF and the Soccer Laterality Questionnaire (SLQ;
Sommer, 2006).
Metod
The WFQ and SLQ were distributed to a total of 50 elite (n=28) and sub-elite (n=22) female soccer
players (mean age: 20.8, SD= 3.6 years) in northern Sweden. The WFQ assesses foot preference for six
every-day activities (e.g., walking, kicking) on a 5-point forced scale, ranging from always left –
usually left – no preference – usually right – always right. The SLQ assesses 15 soccer specific actions
(e.g. passing, trapping, free-kick). A standard laterality index, which reflects both magnitude and
frequency of the reported biases, was calculated.
Resultat
As hypothesized, elite players report a smaller degree of preferred-foot bias than do sub-elite players
for soccer specific actions. In line with Carey et al.’s (2009) findings, the present sample displayed a
significantly stronger preferred-foot bias for set piece actions than for actions in regular play.
Experienced players do, however, not differ significantly from less experienced players in magnitude
and frequency of preferred-foot bias for either set piece actions, nor for actions in regular play. Finally,
the present players report significantly stronger preferred-foot bias for soccer specific actions (SLQ)
than for every-day activities (WFQ).
Diskussion
The present study implies that magnitude of preferred-foot bias for soccer specific actions is affected
by skill level, rather than experience. This may indicate that elite players have spent more time on
deliberate practice with both feet, than have players on the sub-elite level. Also, the present study
implies that players are able to use both feet for a number of actions within regular play (however with
a stronger preference for the preferred foot), but still rely on their preferred foot to a much greater
extent for set piece actions, when more quality and precision is required.
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Temporal ordering of self-determined motivation and performance among youth floorball
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Introduktion
Motivation is viewed as an important psychological factor influencing athletes´ performance; however,
performance may also influence athletes´ motivation. According to the self-determination theory (Deci,
& Ryan, 2000), motivation can be viewed along a continuum ranging from less to more selfdetermined types of motivation. The most self-determined type is intrinsic motivation and the least
self-determined type is amotivation. In between intrinsic motivation and amotivation lie four types of
extrinsic motivation (external, introjected, identified, integrated) ranging from low to high degree of
self-determination. More self-determined types of motivation have been found to enhance athletes´
performances, but better performances also seem to enhance athletes´ self-determined types of
motivation (Gillet, Berjot, & Gobancé, 2009). However, the temporal ordering of self-determined
motivation and performance over time has not previously been examined.
Syfte & teoretisk ram
The primary purpose of this study was to determine the temporal ordering of youth athletes´ selfdetermined motivation and self-rated performance over time. A secondary purpose was to examine if
and how gender affects this temporal relationship.
Metod
123 youth floorball players (77 females; 46 males) participated in this study. The players had a mean
age of 17.0 years (SD=1.3) and had on average been playing floorball for 8.7 years (SD=2.7). Most
players competed at the regional or national level. Players responded to questionnaires regarding their
motivation and performance at mid-season (T1) and late-season three months later (T2).
Resultat
Through structural equation modeling a reciprocal effects model (Marsh, 2007) was estimated. The
model displayed a very good fit: χ2 (64) = 111.21, p < .00, CFI=.96, TLI = .95, RMSEA = .08 (90 %
CI = .05-.10). Of primary interest in the model were the effect of motivation at T1 on performance at
T2 and the effect of performance at T1 on motivation at T2. The results showed that self-determined
motivation at T1 predicted performance at T2 (β = .20, p < .05), while performance at T1 did not
predict motivation at T2 (β = .07, p > .05). A measurement model was estimated to examine the
relationship between gender, motivation, and performance. The model showed a negative relationship
between gender and motivation at T1 (r = -.22, p < .05) and T2 (r = -.23, p < .05), indicating that males
reported lower levels of motivation than females. Further, a reciprocal effects model was estimated in
which gender was included as a predictor of motivation and performance. Gender had a negative effect
on motivation at T1 (β = -.22, p < .05), but the temporal ordering between motivation and performance
did not change by the inclusion of gender in the model.
Diskussion
Self-determined motivation predicted self-rated performance over time, while self-rated performance
did not predict motivation over time. These results indicate that factors influencing young athletes´
motivation will also indirectly affect their performance. Therefore, to facilitate young athletes´
performances, it is important for coaches and others who work with young athletes´ to create
autonomy-supportive environments that enhance self-determined motivation.
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Vilka relationer finns mellan fotbollsdistriktens resultat med distriktens storlek, antal lag på
elitnivå och geografi?

Abstract:

Introduktion
Den här studien rapporterar empiriska data från projektet ”fotbollens talangsystem”. Projektet syftar till
att fördjupa kunskaperna om fotbollens systemmässiga organisering av distriktsverksamheten med
syfte att identifiera talanger att bygga svensk fotbolls framtid på (www.svenskfotboll.se, se även
Petterson, 2004, 2011). Forskning om talangidentifikation och talangutveckling har generellt betonat
individuella faktorer för vägen från talang till elitspelare, men har inte fullt ut tagit hänsyn till
kontextuella förhållanden. De studier som berört kontextuella förhållanden har uppmärksammat
framgångsrika miljöer/föreningar (Henrikssen, 2010) eller relationen mellan policy system för elitidrott
(statlig nivå) och internationell framgång (De Bosscher et al., 2009). Kunskapsluckorna inom
forskningsfältet är betydligt större vad gäller kontextuella, teoretiska och empiriska analyser där
idrottens organisatoriska och strukturella faktorer fokuserats, samt hur dessa står i relation till
ungdomars idrottsliga utveckling mot elit (se t.ex. Johansson, 2010, Neville, Atkinson & Hughes,
2008).
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Syfte & teoretisk ram
Syftet med denna studie är att undersöka om Sveriges fotbollsdistriktsförbund matchresultat på
elitlägret i Halmstad och distriktslagscupen för flickor respektive pojkar har beröringspunkter till
distriktens storlek, antal lag på elitnivå och geografiska lokalisering.
Metod
Det material som studien utgår ifrån är sammanställning av samtliga 24 distrikts matchresultat från
elitlägren och från cup kommunal och cup byggnad mellan 2001-2011 (cuperna har bytt namn genom
åren). Totalt 60 matcher är registrerat för varje distrikt uppdelat på 30 matcher från elitlägret och 30
matcher från gruppspelet i cuperna. Vidare har strukturella data om distrikten som antal licensierade
spelare, antal elitlag i distriktet samt distriktets geografiska lokalisering samlats in.
Resultat
Analyserna av distriktens resultat mellan 2001 och 2011 visar att det finns ett antal framgångsrika
distrikt och ett antal distrikt som inte lyckas lika bra. Det är emellertid inte så att ett framgångsrikt
distrikt på pojksidan följs av framgångsrika tjejer i samma distrikt. Här varierar det. Analyserna visar
också att det i vissa fall sker stora skiftningar mellan elitlägrets matcher och de matcher som spelas i
distriktscuperna året efter då distrikt som varit framgångsrika tappar sin konkurrenskraft markant och
vice versa. Resultaten visar på aggregerad nivå att det finns ett samband mellan resultat på elitläger och
cupmatcher och antal licensierade fotbollsspelare och hur många lag som finns på elitnivå i distriktet
för pojkarna. För flickorna återfinns det sambandet enbart i de äldre åldrarna (cupmatcher) medan
prestation på elitlägret inte uppvisar något samband med antal licensierade eller antal elitlag i ett
distrikt. När det gäller frågan om distriktets geografiska lokalisering har någon relation till distriktets
resultat visar analysen inga tydliga samband.
Diskussion
Studien visar att det på en sammantagen nivå finns en relation mellan hur många fotbollspelare det
finns i ett distrikt och hur många elitlag det finns i distriktet. Denna relation är betydligt starkare för
pojkar än för flickor. Det föreligger emellertid avvikelser från den bilden då det finns distrikt som t.ex.
har få licensierade fotbollspelare men ändå har goda matchresultat men också distrikt där det på så kort
tid som 1-2 år sker stora skiftningar mellan prestationer på elitlägret och cupmatcher. Här återstår det
dock att nyansera denna bild genom att föra in fler komponenter för att bättre förstå de processer som
påverkar fotbollens talangsystem.
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If sport’s the solution then what’s the problem? The social significance of sport in the moral
governing of ‘good’ and ‘healthy’ citizens in Sweden, 1922-1998.

Abstract:

Introduktion
All over the westernised world, sport has been promoted as a ‘solution’ to many of the social
‘problems’ and challenges that face modern societies (Chalip, 2006; Coalter, 2007). In Sweden,
voluntary organised sport is often referred to as being one of the most important sites for the fostering
of children and young people (SOU 2008:59). Public funding of voluntary organised sport has steadily
increased, since the early 1970s and has culminated during the 2000s. The rationale for the funding of
voluntary organised sports has been articulated in a series of Swedish Government Official Reports
(Statens offentliga utredningar, SOU) on sport from 1922 to 2008. Each of these reports makes the case
for funding by arguing that sport can address social ‘problems’ that are specific topics of concern at the
time of their writing and that, in some way, detract from the capacity of the Swedish state to realise its
political ideals.
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Syfte & teoretisk ram
This paper draws on Foucault’s concept of governmentality to examine the ways in which SOUs define
contemporary social problems and legitimate governing, and sport as a solution, in the name of
benefiting Swedish society. Governmentality helps us to understand how the governing of various
social ‘problems’ is closely interlinked with systems of thought about the ‘problems’ themselves and
about how ‘solutions’ should best be designed in order to achieve various ends. The concept of
governmentality is thus useful in this study as we seek ‘to draw attention to a certain way of thinking
and acting embodied in all those attempts to know and govern the wealth, health and happiness of
populations’ (Dean, 2010; Rose and Miller, 2010, p.272).
Metod
Four Swedish Government Official Reports (SOUs) on voluntary organised sport, from 1922 to 1998
was analysed. The SOUs are final reports of government committees or commissions of inquiry and
can be seen as proposals for future political decisions.
Resultat
Two themes that recur in each of the SOUs is the importance given to citizens’ ‘good’ and ‘healthy’
behaviour and bodies. In relation to this, sport is seen as an important tool and solution. However, both
the ‘problems’ of behaviour and bodies, the desirable features of populations and society, and the
‘solutions’ offered shift in varying ways over time. A third theme which gains momentum over time is
the problematization of Sweden’s international standing, particularly in relation to ‘poor elite
performances’.
Diskussion
A consistent similarity in the analysed material is the way experts have been used to legitimate the
arguments being posed, and the authority ascribed to discourses of public health. The main difference
over time in the SOUs has been in how the desirable citizen, the desirable society, and sport’s role in
achieving these ends, have been defined. The most noticeable difference is the shift from a more state
centred approach to governing in the early part of the 20th century, to a more collectivistic approach in
the mid part of the century, to a more individualistic approach at the end of the century. In the most
recent SOU on sport in 2008 we can see that discourses of individualism continue, with an emphasis on
individual responsibility, everyone’s individual right to health, right to participate in sport, and every
child’s right to be regarded as an ‘independent individual’ (p.353). We can also see that discourses of
elite sport development, and discourses of economic rationality, efficiency and results comes to fore in
this report. The consequences of this development are yet to be explored, but a reasonable suggestion is
that it contributes to the shaping of subjectivities, governing strategies, and institutional activities in
Sweden, in particular ways.
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Idrottens genuskonstruktörer. Tränares och aktivas skapande av genus i tal och handling
Karin Grahn
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
031-7862072 / 073-5113181
Karin.grahn@ped.gu.se
Introduktion
Genusperspektiv är idag ett aktuellt forskningsfokus inom idrotten, men det finns fortfarande
kunskapsluckor att fylla. En sådan är tränares del i konstruktionen av genus. Det behövs också
forskning inom ett bredare spektrum av idrotter och där behövs mer kunskap inom ramen för
individuella liksom neutralt eller feminint genusmärkta idrotter. Detta projekt handlar därför om hur
tränare och utövare skapar genus inom idrotten simning.
Syfte & teoretisk ram
Projektet syftar till att undersöka den mångfald av lokala diskurser om kön som unga idrottsutövare och
tränare skapar/ger uttryck för när de talar om och verkar inom idrotten samt att studera två olika
idrottspraktiker (två individuella idrotter) för att se hur dessa fungerar som genusregimer.
I delstudien som presenteras ingår tränare och idrottare som utövar simning på relativt hög
tävlingsnivå.
Forskningen är förankrad i ett genusteoretiskt ramverk där analys av diskurser kring kropp och kön är
centrala. Utgångspunkten är att sociala identiteter, relationer och kunskap skapas genom ett nätverk av
diskurser och maktrelationer. I förhållande till kön så betyder detta att genusidentiteter är socialt
konstruerade genom dominerande kunskaper och idéer om kvinnor och män. Dessa skapas inom den
social praktik som simmare och deras tränare befinner sig. Människor ses som aktiva i skapandet av
olika meningar, samtidigt som de gör detta i relation till redan etablerade strukturer och konventioner.

Metod
Tränare och idrottare i simning har intervjuats. Tre föreningar som bedriver ungdomsverksamhet på
tävlingsnivå valdes ut. Efter kontakt med föreningsrepresentant valdes en till två ledare respektive
simmare ut för intervjuer. Totalt intervjuades sex simmare (tre pojkar och tre flickor) samt fyra tränare
(tre män och en kvinna). Varje person intervjuades två gånger. Intervjuerna har främst behandlat tre
teman; kroppen, träning och prestation. Analyser har gjorts med diskurs analys.
Resultat
Analyser ger exempel på hur diskurser kring prestation, kropp och träning förhåller sig till hur genus
skapas av både tränare och idrottare. Intervjusvaren visar på ett spänningsfält av diskurser kring den
"neutrala" simmaren och diskurser om könsspecifika idrottare.
Diskussion
De idéer som skapas kring simmare/flickor/pojkar i relation till kroppen, träning och prestation, kan
möjligöra eller begränsa ungdomarnas skapande av genusidentiteter. Här är både simmarnas egna idéer
i relation till sig själva och andra flickor och pojkar av betydelse, likväl som tränarnas idéer och de
kunskaper som de förmedlar till utövarna.

Titel:
Poster 
Paper 

“Men do not want to be associated with medical conditions that are perceived women-only
issues” - gender constructions of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers
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Introduktion
Eating disorders are described as most common in for example sports utilizing weight categories and/or
sports emphasizing a thin body. They are also often portrayed as something that mainly affects women
in general. In the late 1990s, Bratman coined the term orthorexia nervosa to mean an unhealthy
obsession of only eating healthy foods. Both research and media have begun to notice orthorexia. The
concept can be considered quite new and under establishment and negotiation - a form of process of
formation where it is not clear what orthorexia is and how it is related to gender. The media is one of
the actors that play a central role in this process. How the media construct gender thru representations
of orthorexia influences the establishment and understanding of the condition and concept.
Syfte & teoretisk ram
The aim of this study is to use a gender perspective in analyzing representations of orthorexia in
Swedish newspapers. Notions of gender are influenced by cultural ideas in society. The language is
central in this process as it creates and organizes beliefs about the social reality, as the language
controls thoughts and how reality is perceived. Perceptions and knowledge about orthorexia in general
and whether orthorexia is mostly associated with women or men are not only created by individual
behaviours, but also by for example how daily newspapers write about it. This means that how
orthorexia is related to different gender categories is not given, but is a consequence of various actors,
practices and representations.
Metod
The material was limited to all national and local Swedish daily newspaper articles published in
January 2004 to June 2011. A total of 113 articles were read and 102 were included as they explicitly
dealt with orthorexia. The articles were analyzed using a discourse analytical approach with a
qualitative content analysis, analytical technique with special interest in how gender is being
constructed in the articles.
Resultat
In the newspapers, orthorexia was represented in 5 versions; a) a multifaceted eating disorder, b) a
social and psychosocial problem, c) (un)controlled and obsessive patterns of behavior, d) an invisible
problem, e) a painful existence. Gender was constructed within the first version including; 1) orthorexia
mainly affects men, although women are also included and indeed are mostly heard in the interviews;
2) when a man gets an eating disorder they are described to have a disease instead of anorexia or
bulimia; 3) it is mentioned that focusing on orthodox eating makes it more legitimate for men to have a
disorder like orthorexia. Another way orthorexia is used in the newspapers is that the term only was
created because men do not want to be associated with medical conditions that are perceived womenonly issues.
Diskussion
Previous research has not been able to present a clear picture about whether orthorexia mainly affects
women or men. In general, research notice that mainly women tend to be linked to different psychiatric
problems, of which eating disorders often is portrayed as something that mainly affects women. This
suggests that psychiatric problems and eating disorders are gendered and in Swedish daily newspapers
orthorexia is represented as a gendered problem. Even though it is described that orthorexia may affect
both men and women it is portrayed as orthorexia mainly is a problem that affects men. In the
newspaper articles, gender is being constructed partially by linking orthorexia to disease and
contrasting it with eating disorders like anorexia or bulimia that mainly affects women. The distinction
between disease and disorder may connote various causes as they suffer from different problems. These
representations may contribute to constructing orthorexia as a gendered problem.
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To be – or not to be invited

Abstract:

Introduktion
Many of the coaches are young people (RF 2007) and a considerable number of initiatives have been
taken to increase their means of influence. The emphasis on influence can be linked to the fact that the
club activities of the Swedish state are seen as an important arena for the civic education of young
people (RF 2005, 2011).
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Syfte & teoretisk ram
The aim is to examine how an initiative to recruit young coaches can help increase young people’s
means of influence within the Swedish sports movement. The specific questions are as follows: which
young coaches are believed to be capable of having an influence? and what means of influence do the
young coaches recruited have?
Previous research shows that it is difficult to increase the influence of young people. When it comes to
being on the committee, it is important to have the right contacts since most people are recruited via a
network that is characterized by like-minded people rewarding each other (Fundberg 2009). Therefore,
not just anyone is allowed to enter the field, and to attain a position that generates influence, it is
necessary for one to have the right symbolic capital (Redelius 2005).
In order to understand actions and strategies based on the individual–group relationship and the social
context they find themselves in, we are supported by the theories of Bourdieu. Bourdieu (1990)
describes how the social world consists, on the one hand, of objective structures that also exist outside
symbolic systems, such as languages, which depend on the agents’ consciousness, and, on the other
hand, symbolic structures, the origin of which forms a function of perceptions, ideas, and actions that
the individuals construct. The socially constructed symbol systems act as classification schemes for the
social world, which means that the structures are perceived as natural. Based on Bourdieu’s theories,
certain social contexts can be regarded as social fields, among them, sport, which is characterized by
having its own logic and defining its own rules everyone within the field must abide by and that often
are taken for granted (Bourdieu 1988, 1997; Munk 1999; Munk & Lind 2004). Using Bourdieu’s
theories makes it possible to penetrate the value structures and patterns of behavior in a social practice
that the agents are partly unaware of. The starting point isthat the sports movement is a social arena in
which the experiences the agents have incorporated, together with the objective structures, determine
who is allowed to enter and influence the field.
Metod
The data consists of focus group interviews with young coaches. Ten focus group interviews were
conducted with thirty-seven participants, of which twenty were women and seventeen were men. When
selecting respondents, a geographical spread, a variety of sports, and both male and female participants
were sought.
Resultat och diskussion
The results show that if young coaches are to have influence, it is required that both their habitus and
capital ‘match’ the social context into which they are entering. One way of maintaining power, which
appears successful for those who have a position within a field, is not to change the accepted way of
working and, with that, exclude the young coaches from challenging in the battle for positions. The
means of influence increases if one goes on a course, has the support of a club member, or has a
position of responsibility within the club. Without the support of important people or going on a course,
the room for action is limited. The environment is conducive to the young coaches being molded, the
club’s culture being inscribed in the body, and certain actions becoming self-evident.
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Introduction
In this study bibliometric methods was used to map the intellectual structure of the field of Sport and
Exercise Psychology (SEP) between 2008 and 2011. This was done by conducting an Author Cocitation Analysis (ACA) with Principal Component Analysis (PCA). The results from the PCA were
visualized as two maps providing an overview of the specialty structure of SEP.
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Objectives & theoretical framework
In ACA cited documents are grouped on the aggregated level of authors in order to reveal the structure
of the intellectual base, i.e., the cited literature that has influenced current research activities. When
PCA is applied to author co-citation data, large principal components, i.e., large groupings of highly
cited authors, generally suggests active research specialties within the field (White, & McCain, 1998).
The purpose of this study was to identify research specialties in SEP 2008-2011, the degree of
activity within these specialties, and the relationships between them.
Method
Data collection and field delineation involved two main steps. First, all published articles between 2008
and 2011 (n=795) were collected from five core journals indexed in the citation indices provided by
Thomson Scientific through Web of Science (WoS): International Journal of Sport Psychology;
Journal of Applied Sport Psychology; Journal of Sport and Exercise Psychology; The Sport
Psychologist and Psychology of Sport and Exercise. Secondly, 345 articles were added to the initial set
by Citation-based extension in order to include topically relevant articles from other journals than the
five core journals. These new articles were published in a variety of journals indexed in WoS. The total
dataset consisted of 1140 articles published in the field of SEP between 2008 and 2011.
Author co-citation data, based on the 158 most cited authors within the article set, was extracted from
the cited references among the 1140 articles. The PCA with oblique rotation resulted in a 14component model explaining 83,5 percent of the total variance in the data set. Further, the 14
components were validated and labeled by SEP subject experts.
Results
The two maps are based on loadings from the pattern matrix and the structure matrix from the PCA
output, thus allowing for a presentation of the results in an informative visual way. The maps reveal the
subject matter of the 14 specialties; the size of the specialties, i.e., number of loading authors; the
degree of influence of authors on particular specialties; and how the specialties are related to each other
through authors with multiple loadings.
The following specialties were identified (listed in descending order, largest to smallest): (1)
Motivation; Self-Determination Theory; (2) Anxiety and Performance; (3) Motivation; Achievement
Goal Theory; (4) Qualitative Methods; (5) Stress and Coping; (6) Structural Equation
Modeling/Multivariate Statistics; (7) Behavior Change, Physical Activity and Health; (8) Talent
Development and Expertise; (9) Self Efficacy/Mental Skills; (10) Perfectionism/Burnout; (11) Coach
Athlete Relationship; (12) Development Through Sport; (13) Perceived Exertion and Physical Activity;
(14) Moral Development and Behavior in Sport.
Discussion
Self-Determination Theory is by far the largest specialty which indicates a shift from Achievement Goal
Theory to Self-Determination Theory as the leading area of motivational research within SEP. Roughly,
the results show a division of the field in two directions: (1) towards quantitative methods, (2) and
towards qualitative/hybrid methods. On the quantitative side, the motivational specialties are highly
correlated with the Structural Equation Modeling/Multivariate Statistics component, indicating a fairly
coherent methodological base in these areas. In general, the specialties on the quantitative side seem to
be more coherent than on the qualitative/hybrid side, which indicates a broader, or more diverse
methodological and intellectual scope in the qualitative/hybrid specialties in SEP.
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Skill Development and Our Perception of the Environment: A Phenomenological Approach to
Canoe Tripping

Abstract:

Purpose
This investigation set out to explore the perspectives of students who have participated in an outdoor
learning programme that is theoretically underpinned by the perception of the environment, place
consciousness and skill development. The study focuses on the student’s socio-cultural and geophysical stories from time spent, skills learned, and experiences made in the Canadian Rockies. Of
particular interest for this study, is to explore ways of moving from a predominant wilderness
discourse, with the view of seeing nature as something ‘out there’, something wild that is to be
manipulated, controlled and concurred, towards an emerging ecological sustainability discourse in
outdoor education practice. From this starting point, our aims are: (i) To provide insight into how skill
development influence our perception of the environment, (ii) To provide insight into how sense of
movement and sense of place may influence our lived experience and perception of our surroundings,
and (iii) To provide insight into how power operates within this socio-environmental discourse, as well
as what subject positions are made available, thus creating certain subject positions as more desirable
than others.
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Method
The intention of this study is to follow the design suggested by Mullins (2011), who used Ingold’s
(2011) dwelling perspective to interpret performances and experiences, which allowed alternative
accounts of the meaningful ways in which participants related to, as well as shaped their environments.
This research project is designed in the form of a case study and a common place journey. Through the
commonplace research methodology and from travelling together, the researcher can come to know
some of the ways in which participants engage with, as well as understand their surroundings (Mullins,
2011). The investigation will examine observations and participant narratives from journal entries and
group discussions, to explore engagement with place and issues of sustainability. Each participant of
this study will be asked to record individual observations and reflections on practices and experiences
in a field notebook/journal. This case study involves examining the process by which our perception of
the environment is built. The case will be examined through specific prompts asked to the participants,
at different stages of the trip. Following Mullins (2011), five guiding topics will be used to focus
participant observation and help the researcher recognize the relevance of events as they occur, both
mundane and unexpected. Observations will be noted as soon as possible in a water proof field
notebook.
Results
Data was collected in May, 2012. At this point we can only show some preliminary results, since the
data has not yet been fully analysed.
Conclusions
Ingold (2005) admits a conspicuous lack of attention to power relations within his dwelling
perspective, which has focused primarily on the material relations of life. According to Mullins (2011),
greater attention to interpersonal implications of outdoor education is certainly needed and possible
from the dwelling perspective. Therefore, our interest lies in exploring how skill development serves to
influence our perception of the environment and our surroundings, as well as exploring how power
operates within this socio-environmental discourse. For this analysis, we draw on a discourse
perspective inspired by Foucault (1980). To analyse the data, this investigation uses hermeneutic
phenomenological approach and a commonplace journey, through which the participants and the
researcher questioned and reinterpreted their experiences. All analysis in this project has the
overarching purpose of providing insight into how skill development serves to influence our perception
of the environment, our sense of place, and how power operates within this socio-environmental
discourse.
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Att utveckla en kroppslig hastighetsmätare
- en studie av free ski åkares rörelsekunnande

Abstract:

Introduktion
Rörelsekunnande och koordinativ förmåga har inte varit ett framträdande tema i ämnet idrott och hälsa
varken nationellt(Larsson, Redelius och Fagell, 2007) eller internationellt Kirk, 2010; Tinning, 2010).
Rörelsekunnande, i termer av ’ idrottsliga förmåga’ betraktas snarare som ett underförstått, förgivet
taget krav för att vara ’bra i idrott’ (Evans, 2004; Gard, 2006; Redelius m.fl., 2007; Kirk, 2010). Den
’idrottsliga förmågan’ verkar heller inte handla om kvalitativa aspekter i form av koordinativ förmåga,
kroppsmedvetenhet, estetiskt uttryck eller skapande av rörelser och framträder inte som ett mål för en
pedagogisk idé . Det är istället, trots ämnets tradition av att vara ett ’praktiskt’ ämne, det teoretiska
kunnandet som premieras (Hay, 2006, Green, 2010) vilket får konsekvensen att kunskap i rörelser och
rörelseaktiviteter blir trivialt (Kirk, 2010). Det finns därmed, som Evans (2004) efterfrågar, ett behov
av att diskutera vad ’idrottslig förmåga’ kan vara. En utgångspunkt är att rörelsekunnande är en möjlig
förmåga att utveckla men att den till stor del innefattar en tyst dimension som är svår att beskriva.
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Gunn Nyberg, doktorand Stockholms Universitet, PIF-gruppen GIH, Högskolan Dalarna
gny@du.se
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Syfte & teoretisk ram
Syftet med studien är att undersöka och beskriva free ski-åkares rörelsekunnande. Exempel på
frågeställning är ”vad kan man när man kan en ”flat spin niohundra med tail grab”?
Förståelsen av rörelsekunnande som kunskap hämtar inspiration från Michael Polanyis teori om tacit
knowing. Här ses kunskap som en process; ett kunnande som blir personligt i bemärkelsen att det
utvecklas i den praktiska erfarenheten (Polanyi, 1961). Free ski åkarnas rörelsekunnande förstås även
utifrån de fyra aspekter av kunskap som kan ses som integrerade i all kunskap (Carlgren, 2009).
Metod
Erfarna, självlärda utövare i free skiing filmades under träning och intervjuades i form av stimulated
recall. Data består av fyra videofilmer från träning och tävling samt fyra timslånga ljudinspelningar av
stimulated recall intervjuer. Utövarna har fått kommentera sina filmade trick där temat för samtalet har
varit att så noggrant som möjligt beskriva sitt momentana handlande.
Resultat
En preliminär analys visar att erfarna utövare utvecklat specifika kunnanden som bidrar till att de kan
anpassa sina rörelser till olika yttre förhållanden (snöns konsistens, hoppets konstruktion, vindens
riktning och hastighet). De har också utvecklat en förmåga att ’läsa av’ sin egen hastighet både i luften
och på marken samt i roterande tillstånd. Deras specifika kunnande inbegriper också att navigera sin
kroppsliga uppmärksamhet och växla denna under olika faser i sina rörelser.

Diskussion
Resultaten kan bidra till en didaktisk diskussion om hur rörelsekunnande kan förstås och därmed också
bidra till diskussionen om vad undervisning i rörelse kan innebära och vilket kunnande som kan
utvecklas i en pedagogisk kroppslig praktik.
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Left foot, Right foot: effects of t training the “wrong” foot in a sample of female footballers
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Marius Sommer
Umeå
marius.sommer@psy.umu.se
070 – 37 40 180
Introduktion
Despite the common understanding of the importance of mixed-footedness in soccer, and the notion
that even expert soccer players use their preferred foot more frequently and with greater success, in
contrast to the non-preferred foot (NpF), little evidence-based research concerns effects of NpFtraining. To our knowledge, two studies (Teixeira et al., 2003; Haaland and Hoff, 2003) provide
evidence that lateral asymmetries in soccer specific skills are highly reducible by training the NpF.
However, most players and coaches seem to prioritize, more or less consciously, the specialization of
skills in the preferred foot, rather than developing the skills of the NpF.
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Syfte & teoretisk ram
Based on previous research indicating that asymmetry and "one-footedness" in soccer can be reduced,
the purpose of this study was to quantitatively investigate and describe the effects of soccer-specific
training of the NpF, on a specific soccer task. It was of interest and importance to the study that the
(NpF) training could be performed by the players themselves at any time and any place, not needing
special equipment or supervision. Thus, this type of training would be accessible for any player, at any
level and age.
Metod
24 elite and sub-elite female soccer players (mean age: 20.5, SD: 3.1 years) from a range of outfield
playing positions, were randomized to a control group (n=13) and NpF training group (n=11). The NpF
group trained specifically with their NpF on a variety of soccer skills (passing, shooting, trapping and
juggling), averaging 400 ball contacts with their NpF per session. The training was incorporated in
regular soccer practice, three times a week over a four week period, each session lasting for 20 minutes.
The controls continued their regular team practice.
The skill-test measured number of goals scored with the NpF, in a “turn and shoot” task. The
participants were standing faced away from the goal, receiving balls from a launch ramp. The
participants were only allowed two ball touches. Thus, they were forced to receive and lay up the ball,
for a subsequent shot, on the very first touch. The shooting target was a 1.0 x 2.44 meter corridor
within a standard 11-aside soccer goal. Each player performed 13 shots / test.
Resultat
Pre-test: No between-group difference (t(22) = 0.518, p = 0.61) for number of goals scored for the NpF
(3.6, SD = 1.5) and control group (4.0, SD = 1.8).
Post-test: Significant between-group difference evident (t(22) = -2.607, p < 0.05), for number of goals
scored for the NpF (5.4, SD = 1.6) and control group (3.1, SD = 2.1).
Diskussion
As four weeks of NpF “self-training” in a sample of elite /sub-elite players evidently boosts the average
scoring rate from 3.6 goals to 5.4 goals over 13 attempts, the present study implies that developing the
skills of the NpF may be sought for. Moreover, the potential of improving NpF performance seems
overly large, not only with elite / sub-elite players, but even on a novice/intermediate level.
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Den reflekterande friluftsläraren
Kerstin Stenberg, GIH kerstin.stenberg@gih.se 0703006755
Jane Meckbach, GIH jane.meckbah@gih.se
Introduktion: Reflektion är ett begrepp som vi dagligen möter såväl i det privata näringslivet som
inom högskolesektorn och i skolans värld. Dess betydelse varierar beroende på vem som använder den
och i vilket sammanhang. Både muntlig och skriftlig reflektion används i samband med undervisning i
ett antal lärarutbildningar såväl internationellt som nationellt (O’Conell & Dyment 2006; Wallace &
Oliver 2003; Bain, Ballantyne, Packer & Mills 1999; Andersson 2008; Stenberg 2008). Det finns olika
sätt att hantera och informera studenter om hur reflektionen bör utformas och vilket ramverk de ska
utgå ifrån. Föreliggande artikel har för avsikt att problematisera reflektion som metod i den svenska
lärarutbildningen av idrottslärare och tar utgångspunkt i momentet friluftsliv. Vid ett antal svenska
lärosäten utbildas idag idrottslärare för grund- och gymnasieskolan. I utbildningen ingår att lära sig att
undervisa i friluftsliv, vilket är ett av de få obligatoriska undervisningsområden som synliggörs i de nya
styrdokumenten från 2011(Lgr11 och Lgy11). I kursplanerna återfinns såväl specifikt innehåll som
bedömningskriterier för friluftsliv för elever i grund- och gymnasieskolan (www.skolverket.se).
Syfte & teoretisk ram: Syftet med studien är att via analys av reflektionstexter medvetengöra manliga
deltagares tankar om friluftsliv, didaktiska överväganden och ledarskap. Forskningsfrågorna är: Vad
tänker manliga deltagare om friluftsliv?, Vilka didaktiska överväganden framkommer i samband med
ledarskapet?, och Hur uttrycker de manliga deltagarna sina upplevelser i friluftsliv? Den teoretiska
ramen tar avstamp i begreppet reflektion utifrån bl. a. Bengtsson (2000) och Schön (2000).
Metod: Studien är kvalitativ till sin karaktär där reflektionstexter analyseras i samband med två
fjällturer, skrivna av manliga kursdeltagare (13 deltagare). Analysen utgår från den hermeneutiska
textanalysen vilken Stensmo (2002) liknar vid en flerstegsprocess där han utgår från fyra olika faser
med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Tolkningen av deltagarnas texter är inspirerad av Alvessons &
Sköldberg (1994) som rekommenderar att blanda de två huvudinriktningarna inom hermeneutiken,
objektiverande och aletisk hermeneutik.
Resultat: Deltagarna skriver om sin oro rörande utrustning och packning men även om friluftsliv som
rekreation och värdet av att vistas i naturen. Här finns även koppling till friluftsundervisning i skolan
och den personliga utvecklingen. När det gäller de didaktiska överväganden i samband med ledarskapet
återfinns funderingar som berör förberedelser inför det personliga ledarskapet utifrån ansvar och att alla
i gruppen ska må bra. Här finns reflektioner över ledarskapet i kritiska situationer då det gäller att ta
korrekta beslut i olika situationer. Utifrån deltagaranas upplevelser i friluftsliv framhålls den starka
naturupplevelsen, tankar som beskriver personliga upplevelser utifrån gemenskap i gruppen, ny
vädefull kundskap om sig själv och stärkt självkänsla.
Diskussion: Deltagarnas reflektionstexter visar på ett engagemang och här finns inga indikationer på
att de skriver om andra kursdeltagarna vilket Andersson (1993) lyfter fram som en problematik utifrån
egna erfarenheter då det gäller studenters reflektionsskrivande. I samband med de båda turerna och
deltagarnas didaktiska överväganden sker en fördjupning i deras sätt att reflektera i sitt skrivande vilket
tyder på en utveckling av sitt ledarskap och lärande samt sitt sätt att reflektera. Det stöder de tankar
Andersson (2008) lyfter fram om att ett kontinueligt reflekterande leder till att studenten blir mer
medveten om sitt eget lärande. Stenbergs studie (2008) visas på att deltagarnas regelbunda skrivande
leder till progression och fördjupning i reflektionstexterna vilket även Wallace & Oliver (2003) lyfter
fram. Tidigare studier visar på att friluftsliv och naturupplevelser kan främja personlig utveckling och
ny kunskap om sig själv (Stenberg 2008), vilket ger en indikation om att vistelse i naturen kan stärka
personlig utveckling och tillföra nya insikter. I de svenska styrdokumenten för idrott och hälsa
synliggörs friluftsliv vilket föder tankar om att lärarutbildare behöver reflektera över vilka didaktiska
verktyg som behövs för en genomförbar friluftsundervisning inom idrott och hälsa. Reflektion som
metod är en möjlig väg inom lärarutbildningen. Tidigare studier (Bain, Ballantyne, Packer & Mills
1999; Wallace & Oliver 2003; Stenberg 2008) visar på att ovanstående resonemang då det gäller
reflektionsskrivandet med muntlig och skriftlig återkoppling ger positiva resultat.
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Aktionsforskning kring lärprocesser, med fokus på hälsa inom ämnet idrott och hälsa
Annika Ahlberg
Malmö Högskola, Forskarskolan Idrott och hälsas didaktik
Annika.ahlberg@mah.se
0708-15 96 23
Introduktion
Thedin Jakobsson (2004) problematiserar begreppet hälsa. Vad är hälsa? Hur ska vi idrottslärare tolka
begreppet? Vad ska vi betona i vår undervisning? Vad bör eleverna kunna om begreppet hälsa? Varken
kursplan eller läroplan ger någon tydlig vägledning till detta. Att hälsa är ett komplext begrepp är
däremot säkert. Thedin Jakobssons resultat stämmer väl överens med Larsson och Meckbachs (2007)
som visar att det finns ett stort behov av att precisera hur undervisningen kring hälsa ska komma till
uttryck i ämnet idrott och hälsa. Londos (2010) har intervjuat ett antal gymnasielärare i idrott och hälsa
angående innehållet på lektionerna. Det framkom att idrottslärarna anser att det är viktigare att eleverna
utför aktiviteter, istället för att de lär sig olika färdigheter eller ökar sitt kunnande kring vad som
påverkar deras hälsa. Följden blir därmed en dålig måluppfyllelse utifrån ämnets kursplan. I sin artikel
belyser Larsson och Redelius (2008) behovet av mer forskning kring vad och hur elever lär sig inom
ämnet idrott och hälsa. Författarna visar att det är oklart både för lärare och för elever, vad ämnet ska
utveckla för kunskaper.
Syfte & teoretisk ram
Syftet med mitt forskningsprojekt är att undersöka hur elever i årskurs nio lär sig olika typer av
kunskap och hur undervisningsupplägg kan främja inlärningsprocessen. Jag kommer att fokusera på att
försköka påverka elevernas lärprocesser rörande arbetsmomentet hälsa, inom ämnet idrott och hälsa.
Mina frågeställningar är:
- Vad är eleverna intresserade av kring hälsa?
- Vilken kunskap om hälsa ska eleverna lära sig?
- Hur kan man integrera teori med praktik i undervisningen inom hälsoområdet, i ämnet idrott
och hälsa?
- På vilket sätt har projektets undervisning påverkat elevernas lärande kring hälsa?
Metod
Mitt forskningsprojekt kommer att vara av kvalitativ art och ha ett emancipatoriskt perspektiv.
Rönnerman (2011) nämner att många forskare anser det nödvändigt med ett frigörande perspektiv
kopplat till aktionsforskning, eftersom det annars är lätt att fastna i invanda mönster och modeller.
Aktionsforskning passar praktiskt inriktade forskare då angreppssättet är problemlösande och praktiskt
i sin utformning. Läraren, som yrkesverksam praktiker, har möjlighet att på ett kritiskt sätt reflektera
kring verksamheten och därefter vidareutveckla den (Rönnerman, 1998).
Empirin kommer att samlas in på följande sätt:
1. Undersöka vad eleverna kan och är intresserade kring hälsa, genom frågeformulär och
gruppintervjuer.
2. Jag utformar ett lektionsupplägg utifrån kursplan och resultatet i steg 1.
3. Jag genomför lektionerna kring hälsa i projektets ingående klasser.
4. Utvärdering av hur undervisningen genomförts och vilka effekter den gett.
Resultat
Mitt projekt kommer att genomföras under läsåret 2012-2013, resultat väntas under slutet av
vårterminen 2013.
Diskussion
Min förhoppning är att lärare ska få idéer till hur undervisningen kan utformas och att
lektionsupplägget, som jag inom mitt projekt kommer att skapa, går att applicera även på andra
ämnesområden. Kanske kommer lärare, utifrån min studie, att reflektera kring didaktiska
frågeställningar så att de kan utveckla sitt arbete kring olika hälsofrågor.
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Hälsa och lärande i samspel
Magnus Brolin, Örebro universitet
Magnus.brolin@orebro.se, 070-5448223
Introduktion: Att rikta den inneboende kraften i Idrott och hälsa åt ett positivt håll för eleverna är
något jag som idrottslärare ägnat mycket energi och kraft åt. Detta arbete mynnade så småningom ut i
att jag var med och skapade en hälsoprofil, Hälsa och lärande i samspel, på skolan där jag
arbetade/arbetar. De största utmaningarna som jag har ställts inför är formulerade i uppsatsens syfte.
Det är frågor som jag tidigare endast har angripit utifrån en pedagogisk synvinkel. Att nu genom FIHD
få möjlighet till ett nytt angreppssätt, det vetenskapliga, känns stimulerande och utmanande.
Syfte & teoretisk ram: I min uppsats ämnar jag undersöka olika aspekter av hälsa, så som de
framträder på en f-6 skola, vilken under ett antal år bedrivit systematiskt hälsoarbete med utgångspunkt
i Idrott och hälsa. Mitt syfte med uppsatsen är att belysa och diskutera kring de aspekter på hälsa som
berör skolan och skolämnet idrott och hälsa i synnerhet. Undersökningen kommer att kretsa runt
följande frågeställningar:
Vilka delar i hälsoarbetet kan identifieras som framgångsfaktorer för eleverna?
Vilka faktorer har gjort hälsa till en viktig del av skolämnet idrott och hälsa?
Vilka dimensioner av hälsa sett ur ett salutogent perspektiv kan identifieras i berättelserna?
För att få ett brett perspektiv kommer jag att använda mig av lärarens, elevens samt observatörens
berättelser. Dessa berättelser kommer att analyseras med narrativ metod i termer av meningsskapande,
både var för sig och som en helhet. Det räcker inte att laga bron över livsfloden så de inte hoppar eller
ramlar i, man måste även lära dem simma! (Antonovsky, 1991, s. 7). Ovanstående citat illustrerar väl
min egen lärarfilosofi. Eleverna ska inte bara klara skolan, de ska förberedas för livet. Detta görs inte
genom att undvika allt som upplevs som farligt och jobbigt utan genom att hjälpa eleven hitta de
verktyg som behövs. Aaron Antonovsky, som myntat det salutogena hälsoperspektivet, har betytt
mycket för att vidga och förnya synen på hälsa. Han menar att man inte ska låsa fast sig vid endast ett
sätt att tänka. Man ska söka brett efter lösningar och försöka ställa salutogena frågor. Jag tror att det
salutogena sättet att se på hälsa kan hjälpa mig i sökandet efter svaret på de frågor jag ställer i mitt
syfte. Vidare tror jag att en del av de problem som finns i skolämnet idrott och hälsa härrör från
samhällets och inte minst sjukvårdens (uppdelning i sjuk-frisk) sätt att se på hälsa. Normen där är att
rörelse alltid är något bra.
Metod
För att kritiskt kunna granska sin egen praktik behövs olika perspektiv. Studien är därför tredelad och
kommer att utgöras av tre berättelser: 1. Den autoetnografiska berättelsen, vilken är min egen
berättelse, skriven ur ett lärarperspektiv. Här ämnar jag berätta om olika möten jag har haft med elever
genom åren. Hälsa är det genomgående temat. 2. Elevberättelserna, skrivna av elever i år sex som ett
arbete i ämnet svenska. Eleverna berättar om sin syn på hälsa och om tiden på Stora Mellösa skola. 3.
Praktikberättelsen, här kommer ett antal lektioner i Idrott och hälsa på Stora Mellösa skola att
observeras.
Berättelserna analyseras såväl var för sig samt som en helhet i termer av meningsskapande. Slutligen
använder jag mig av det salutogena perspektivet för att se vilken slags hälsa som kan identifieras.
Resultat och diskussion
Pågående studie.
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Wii lär oss dansa? – om interaktiva dansspel i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

Abstract:

Introduktion
Dans och rörelse till musik utgör, enligt läroplanen för gymnasiet (Lgy11), ett centralt innehåll i ämnet
idrott och hälsa. Att dansa är en form av kunskap, en slags kroppslig kompetens, som eleverna ska lära
sig i undervisningen. Dock visar tidigare forskning att dans förekommer i väldigt liten utsträckning i
idrott och hälsa i förhållande till exempelvis bollspel som i stort sett dominerar undervisningen.
(Larsson & Redelius, 2008; Lundvall & Meckbach, 2008) Vad detta kan bero på kommer jag ej att
behandla i denna studie, utan istället kommer jag att lägga fokus på att undersöka en artefakt som
kanske kan vara till hjälp i undervisningen i dans och rörelse till musik.
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Béatrice Gibbs, Lic forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) med placering vid Gymnastikoch idrottshögskolan, beatrice.gibbs@gih.se, 0707-34 87 14

Skolans undervisning har alltid innefattat olika former av artefakter (verktyg), exempelvis kartböcker,
miniräknare, kompasser, som lärarna kunnat erbjuda sina elever i deras sökande av kunskap.
(Almqvist, 2005) I dagens skola är informationsteknik en viktig del i undervisningen, där datorn blir en
artefakt som eleverna använder i stor utsträckning för att söka kunskap. Några skolor har även infört
interaktiva spel i undervisningen i idrott och hälsa. Därför är det av stort intresse att problematisera en
sådan artefakt. när den nu förs in i skolans värld, för att se om den kan användas som ett läromedel
(lärverktyg) i undervisningen.
Ett interaktivt dansspel går ofta ut på att spelaren står framför en TV-skärm med en spelkontroll i ena
handen och följer de rörelser som figuren/personen på skärmen visar. Spelet ger dig poäng för varje rätt
rörelse du ”sätter” samt extra poäng för vissa specifika rörelser. Dans som rörelsekultur spänner över
ett stort fält och att definiera dans som begrepp och kunskapsområde är därför inte helt enkelt. Jag har i
mitt arbete valt att använda begreppet dans som ”rörelser till rytm och melodi, där rörelser ges en
speciell form och utförs i viss tid och visst rum.” (NE, 2012)
Syfte & teoretisk ram
Syftet är att undersöka ett interaktivt dansspel som läromedel i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet.
Mina två frågeställningar är: Vad erbjuder ett interaktivt dansspel utifrån takt, rytm och koordination
samt vilka rörelsekvaliteter framträder hos gymnasieelever när de spelar ett interaktivt dansspel?
Den teoretiska ramen utgår från det sociokulturella perspektivet där redskap och verktyg har en speciell
betydelse. De redskap och verktyg eleverna i det här fallet använder sig av är kulturella, vilket innebär
att de har skapats av samspelet mellan människor och mellan människor och omvärlden. (Säljö, 2010)
Metod
Jag kommer först och främst att studera spelet Nintendo Wii Just Dance för att se vad spelet erbjuder
utifrån takt, rytm och koordination. Därefter kommer jag att videofilma totalt åtta elever som spelar
dansspelet Nintendo Wii Just Dance under fyra lektionstillfällen à 30 minuter per grupp, där varje
grupp består av två elever. Urvalet kommer att ske utifrån att alla elever i en klass i år 3 på gymnasiet
kommer att få fylla i en enkät som behandlar deras bakgrund samt tidigare erfarenheter av dans.
Därefter kommer jag tillsammans med läraren att välja ut åtta elever med olika erfarenheter av dans
och fråga dem om de vill delta. Att delta är frivilligt. Till sist kommer jag att analysera det inspelade
materialet utifrån ett rörelseanalysschema som jag skapat med inspiration från Rudolf Labans
rörelseanalys (LMA). (Laban, 1956)
Resultat
Pågående studie.
Diskussion
Pågående studie.
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Hanterbar hälsa? En studie gällande gymnasieungdomars lärprocess i hälsa (kondition)
Marie Graffman-Sahlberg
Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD). GIH-Stockholm
marie.graffman-sahlberg@gih.se
Introduktion
Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik har i uppdrag att bedriva praktiknära forskning i syfte att
bidra till en vidareutveckling av skolämnet idrott och hälsa.
Avsikten med forskningsprojektet är att undersöka frågeställningar som berör aspekter kring hur man
undervisar hälsa i skolämnet idrott och hälsa. Det är nu sjutton år sedan ämnet i Sverige bytte namn
från, att ha benämnts endast idrott, till att idag kallas idrott och hälsa (Lpo94; Lgr11). Trots denna klara
indikation som namnbytet innebar har frågor om hälsa haft en mer undanskymd roll i undervisningen i
jämförelse med det idrottsliga innehållet. I en rapport från Skolinspektionen konstateras att det är
”mycket” idrott och lite hälsa inom undervisningen i ämnet i den svenska grundskolan
(Skolinspektionen, 2010). Skolinspektionen granskade 304 lektioner i idrott och hälsa, och från endast
12 av dessa lektioner finns noteringar kring hälsa.
I de för gymnasiet nu gällande styrdokument är hälsouppdraget vagt i sin formulering, vilket kan
innebära en osäkerhet i tolkningen av vilken undervisning som ska bedrivas. Vissa förtydliganden
gällande hälsouppdraget går att utläsa i det av Skolverket framtagna kommentarsmaterialet som finns
att tillgå. Även detta material understryker att ämnets roll är att berika elevernas kunskaper gällande
rörelseaktiviteter, livsstilsfaktorer och den fysiska hälsan.
Syfte & teoretisk ram
Syftet med denna studie är att undersöka undervisningens betydelse för ungdomars förståelse av
begreppet kondition med hjälp av ett laborativt lärinstrument som medel.
Elevernas lärprocess kommer att studeras utifrån ett salutogent perspektiv och Aron Antonovskys teori
om KASAM (känsla av sammanhang) kommer att användas för att synliggöra på vilka sätt det
erbjudna lärandet framträder som hanterbart, meningsfullt och begripligt för eleverna. Vidare kommer
lärteorier komplettera den teoretiska referensramen.
Metod
För att undersöka vilket lärande och vilken förståelse som utvecklas kommer en s.k. okontrollerad
interventionsstudie att genomföras. Trettiotvå (n=32) elever som läser samhällsprogrammet i åk.1 på
gymnasiet vid en skola i en mellansvensk stad kommer att delta i studien. Tjugotre flickor och nio
pojkar samtliga födda 1996. Anledningen till detta urval är tillgänglighetsprincipen.
Det laborativa lärinstrumentet kommer att utgöras av ett arbetshäfte innehållande praktiska
laborationer, labbrapporter och frågeformulär. De i studien deltagande eleverna kommer att svara på ett
antal frågor om kondition, fysiska aktivitet, fritidsvanor. De kommer även att genomföra ett löptest
såväl före som efter perioden med konditionstemat.
Undersökningen kommer att pågå under den temaperiod med kondition som lärområde som eleverna
har inom ramen för sitt normala studieupplägg. Temaperioden omfattar åtta veckor (veckorna 36-43)
under höstterminen 2012. Ett antal konditionslabborationer kommer att utföras under lektionerna i
idrott och hälsa, där eleverna dokumenterar erbjudet och uppfattat/erfaret lärande. Ett teorihäfte
gällande träningslära – kondition, har utarbetats och kommer att användas som studiematerial
Det laborativa verktyget har granskats genom face-validity av åtta oberoende personer, och prövats
genom en pilotstudie med påföljande SWOT–analys. Pilotstudien följdes också upp med en diskussion
där sex gymnasieelever som läser medicinsk grundkurs på gymnasiet deltog. Eleverna i pilotstudien
uppfattade arbetshäftets innehåll som lätt att förstå och arbeta med
Resultat och diskussion
Pågående studie
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Sent anlända ungdomars upplevelse av Idrott och Hälsa i skolan
Åke Huitfeldt, Umeå, ake.huitfeldt@umea.se, 0706495820

Introduktion: Eleverna på Introduktionsprogrammen (IM), där flertalet är sent anlända ungdomar,
behöver ett visst antal godkända betyg för att vara behöriga att söka in på nationella program på
Gymnasienivå. Ungdomarna som alla är 16-18 år kommer med olika upplevelser i bagaget men också
med gemensamma erfarenheter. Det ställer andra krav för samhället, där skolan är en viktig del, att på
bästa sätt inkludera dessa ungdomar. Kunskaperna och färdigheterna i Idrott och hälsa är olika
beroende på elevens ursprungsland och tidigare erfarenheter (Coakley, 2004). Det är många moment i
den svenska idrott- och hälsoundervisningen som eleverna över huvud taget inte kommit i kontakt med
eller som av olika skäl är svåra för eleven att delta i.
Syftet med studien är att genom en fallstudie undersöka sent anlända ungdomars tidigare erfarenhet av
idrott i skolan. Samt hur de upplever ämnet som det bedrivs vid introduktionsprogrammet, inriktning
språkintroduktion, vid en gymnasieskola i en svensk medelstor stad.
Den teoretiska ramen utgår från ett socio-kulturellt perspektiv där resultaten tolkas med hjälp av
Bourdieus teorier. Bourdieu tar fasta på de möjligheter som finns lagrade i individen och i den struktur
som är utmärkande för de situationer där individen verkar. Bourdieu bygger sin teori bland annat på de
tre begreppen habitus, fält och kapital (Bourdieu, 1994).
Metoden i studien blir att djupintervjua 6-8 av de sent anlända ungdomarna. Intervjuerna kommer att
tolkas kvalitativt för att belysa deras tidigare erfarenhet av idrott, hur de upplever idrottsämnet i
dagssituationen samt vad som hindrar dem att klara av ämnets krav och vad som får dem att uppleva
ämnet meningsfullt.
Resultaten efter de tre första samtalen pekar på olika aspekter. Till exempel hur lätt det är att betrakta
denna grupp som relativt homogen med samma möjligheter och hinder men då samtalen visar hur vitt
skilda livshistoria de har som ofta påverkar deras förutsättningar till skolan och idrotten. Det är en
grupp som i realiteten har betydligt större skillnader inom sig som grupp än för en grupp bestående av
elever i samma ålder födda i olika delar av Sverige.
Diskussion. Resultaten från studien hoppas jag kommer att belysa faktorer som om möjligt kan skapa
diskussion och inspirera andra lärare att se sin och dessa elevers situation utifrån några nya
infallsvinklar. Det kan kanske utvecklas till delvis nya arbetsformer som kan utveckla
undervisningen för IM-elever i Idrott och Hälsa. I vissa fall kan det också ge dem kunskap och
färdigheter som får dem att växa som individer Här och Nu och i ett livslångt perspektiv
(Harrison, 2006). Jag hoppas genom studien bättre kunna beskriva deras tidigare, ofta olika, erfarenhet
av idrott och förmedla hur de upplever idrottsundervisningen i dagssituation samt därmed utveckla
kunskap om hur olika känslor av inkludering och tillhörighet kan komma till uttryck.
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Lärare i idrott och hälsas resonemang runt lärandesituationer ur ett sociokulturellt perspektiv.

Abstract:

Introduktion
I ämnet idrott och hälsa har det visat sig att lärare äger en stark övertygelse om att viss metodik per
automatik leder till ett önskat lärande. Det existerar en syn på lärande som en form av linjär funktion av
gemensamma instruktioner och metodik. Detta kan få till följd att lärandesituationer och processer tas
förgivet och i stor utsträckning inte tas upp till diskussion eller reflektion. Det erfarna lärandet
(uppnådd kunskap) problematiseras inte i förhållande till det intentionella (tänkta) lärandet. Variationer
av det erfarna lärandet uppmärksammas inte då heller i någon vida utsträckning.
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Syfte & teoretisk ram
Jag vill med min undersökning utmana den existerande kunskapssyn som tycks råda i ämnet idrott och
hälsa.
Mitt syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa diskuterar och resonerar om lärandesituationer.
Speciellt med tanke på hur elever ges access till lärande och vilket lärande som görs synligt av olika
deltagare, och även hur det görs synligt.
Mina frågeställningar kommer då att kretsa kring:




Hur resonerar lärare i idrott och hälsa vid identifikation av lärandesituationer? Beskrivs
lärande som beroende av andra faktorer än instruera-visa-öva? I så fall vad?
Hur resonerar lärare kring hur elever ges tillgång (access) till olika former av lärande i
olika situationer? Föder tillgången till olika representationsformer i sig ett bredare,
eller snävare kunskapskapital (dimension av lärande) och hur resonerar lärare om det
påverkar riktningen av lärandet?

Min teoretiska ram är Lave och Wengers Situated Learning och specifikt Legitimate Peripheral
Participation. Teorin utmanar de vanligt förekommande uppfattningarna om hur lärande går till.
Framförallt ifrågasätts skolans dekontextualiserade lärande och lärande som kunskapsöverföring. Vad
lär man sig i skolan… mer än att just vara duktig i institutionen skolan?
Lave och Wenger ser lärande som en form av att i en praktik, exempelvis ett moment i idrott och hälsa,
närma sig ett fullvärdigt deltagande (kunskap). I praktiken börjar nybörjaren som en perifer deltagare
för att, genom deltagandet, röra sig mot ett mer fullvärdigt deltagande. Det som begränsar resan
(lärandet) mot ett fullvärdigt deltagande är bl a hur övriga deltagare synliggör kunskap, förmåga till
avkodning av artefakters (redskap, rum etc.) betydelse och strävan efter legitimitet. Det som avgör
legitimiteten av deltagandet är den subjektiva känslan av tillhörighet.
Metod
Jag har tänkt använda mig av utvalda videosekvenser som utgångspunkt för gruppdiskussioner.
Videosekvenserna visar jag för en grupp lärare i idrott och hälsa för att sedan diskutera
lärandesituationerna i sekvenserna. Gruppdiskussionen kommer även den att filmas och transkriberas.
Diskussionerna kommer sedan att analyseras utifrån mitt teoretiska ramverk och frågeställningarna.
Resultat
Jag hoppas att min undersökning ska kunna visa på ett par goda exempel på hur lärare i idrott och hälsa
kan resonera kring och identifiera lärandesituationer i ämnet. En ytterligare förhoppning är att resultatet
kommer att visa hur lärare i idrott och hälsa kan uppmärksamma variationer i erfaret lärande.
Diskussion
Jag vill i min diskussion försöka anta ett praktikerperspektiv. Exempelvis skulle jag kunna diskutera;
Vilka konsekvenser skulle resultaten leda till och hur skulle en implementering kunna se ut? Hur skulle
ett mer nyanserat och varierat lärande kunna stimuleras i idrott och hälsa? Hur kan vi uppmärksamma
och utnyttja olika representationsformer av kunskap i idrott och hälsa?
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Med viss säkerhet
En studie om lärares förståelse av betygsystemets kunskapsuttryck

Abstract:

Introduktion
I skolan ska ämnets kunskapskrav vara utgångspunkt för bedömning, och dessa ska både tolkas och
förmedlas till skolans elever. En ständigt återkommande fråga bland såväl kolleger som forskare är hur
dessa kunskapskrav ska tolkas.
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Ett antal studier (Påhlsson, Fredrik (2011), Stenlund, Tova (2011), Odenstad, Christina (2010),
Tsagalidis, Helena (2008), Nyström, Peter (2004) och i Riksrevisionens senaste granskning (RIR
2011:23) har tagit upp att åtgärder behövs för en likvärdig betygssättning och att skolor behöver säkra
att betygen sätts utifrån de nationella betygskriterierna. Det har också framkommit att lärare bedömer
och betygsätter elever på grunder som inte finns med i de nationella betygskriterierna (Skolverket 2012
(Dnr 75-2012:311)
, Skolinspektionen, 2012 (Dnr: 01-2010:2643). Hösten 2011 reformerades betygsystemet och det
infördes en ny betygskala för årskurs 6 till 9 samt för gymnasieskolan. De tidigare betygen MVG, VG,
G och IG ändades till en ny betygsstege med fler steg och med följande uttryck: A, B, C, D, E som
betecknar godkända resultat och F står för icke godkänt resultat. Men i nuläget är lärare och företrädare
från de bägge lärarfackförbunden (Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet) kritiska till att många
lärare får för lite fortbildning och tid till att sätta sig in i vad som krävs/tolkas in för varje betygssteg i
varje enskilt skolämne.
Hur förstår gymnasielärare exempelvis kunskapsuttrycken i kursen Idrott och hälsa 1 som anger att:
”Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov och med viss säkerhet välja områden och metoder
för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet”
(Skolverket, 2011, s. 88). Ytterligare exempel på kunskapsuttryck som ska förstås som en progression
hos eleven mellan betygstegen A, C och E är översiktligt, utförligt, nyanserat, med viss säkerhet och
med säkerhet. Hur lärare förstår de nya kunskapskraven för betygen A, B, C, D, E och F har stor
betydelse för elevernas rättsäkerhet angående betyg och bedömning samt att en likvärdig betygsättning
sker i den svenska skolan.
Syfte & teoretisk ram
Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa förstår de nya kunskapsuttrycken för
bedömning som används i kunskapskraven för betygen A, B, C, D, E och F i gymnasieskolan. Som
teoretiskt ramverk för analys och tolkning av data har jag valt att utgå från läroplansteoretikern
Bernstein (1971;2003). Han menar att det i varje ämne finns inbäddat en inre logik för överföring av
kunskap och bedömning av densamme. Vidare kommer jag att ta hjälp av Linde (2006) som har
utvecklat tre arenor för att kunna analysera det som sker från läroplans- och kursplanetext, via en
omvandling (transformering) av dessa texter till den realiseringsnivå som elever och lärare gemensamt
agerar inom.
Metod
Med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med gymnasielärare i idrott och hälsa vill jag undersöka hur
de uttrycker sig om kunskapsuttrycken översiktligt, utförligt, nyanserat, med viss säkerhet och med
säkerhet. Därefter undersöka hur beskriver lärare elevens kunskaper utifrån dessa kunskapsutryck och
hur beskriver lärare att en elev får betyget E i förhållande till ett C eller A. Under intervjun kommer det
presenteras några videosekvenser på elever i rörelse utifrån ett urval av undervisningssituationer.
Tanken är att de ska få förklara vad de ser på videosekvenserna och beskriva det i ord.
Resultat
Studien är i ett inledningsskede och ännu återfinns inga resultat.
Diskussion
Att undersöka lärarnas förståelse kan vara en del i arbetet för en likvärdig bedömning och
betygsättningen i skolan.
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Att hitta rätt, svårt eller lätt
- en Learning Study om att kunna läsa, förstå och följa en karta i ämnet idrott och hälsa

Abstract:

Introduktion: Jag är i början av detta forskningsprojekt och vill i nuläget presentera syfte, teori och
metod samt erfarenheter från en pilotstudie. Forskning visar att det är otydligt vad eleverna ska lära sig
i skolämnet idrott och hälsa, samt vilket innehåll undervisningen ska bestå av för att eleverna ska kunna
utveckla de förmågor som stipuleras av Lgr11. Enligt kursplanen i Lgr11, ska eleverna utveckla
”kunskap om hur man följer olika kartor och skisser för att kunna orientera sig i olika miljöer, allt från
köpcentra till skogar och ängar”. Frågan är vad detta innebär, vad kan eleverna då de kan detta? Hur
undervisar man kring en förmåga som denna? Nyttan/meningen med att lära sig läsa, förstå och följa en
karta kan tolkas som en säkerhetsaspekt, om eleverna utvecklar kunskaper i att orientera sig är risken
liten att de hamnar fel/vilse, vilket ger dem möjlighet att ge sig ut i okända miljöer. Att förstå en karta
och kunna hämta information från den är en förmåga som är användbar i många sammanhang. Redan i
de tidiga skolåren behövs en grundläggande förståelse av att skapa och tolka kartor. Kartor underlättar
då vi ska ta oss från en plats till en annan. Kartläsning kan ses som ett samspel mellan kartans
symboliska språk/bild som utgår från kartläsarens spatiala förmåga och förmåga att konkret observera
föremål i verkligheten. I den Nationella utvärderingen av grundskolan (2003) anger 29 % av eleverna
som är godkända att de inte kan hitta i skogen med hjälp av karta, trots att de fått godkänt i ämnet. Av
de elever som inte nått godkänt anger 36 % att de inte hittar i skogen. Min erfarenhet som pedagog är
att detta är ett svårt didaktiskt moment. Tänkbara anledningar kan vara att för lite tid ägnas åt att
utveckla denna förmåga eller att lärarna endast har en vag uppfattning om vad lärobjektet består i.
Lärarens förmåga att undervisa i ett ämne så att eleverna förstår är central. Det räcker inte att ha hög
ämneskompetens om kunskapen inte kan omvandlas så att den passar elevernas olika förutsättningar
och referensramar.
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Syfte : Syftet med denna praxisnära didaktiska studie är att undersöka vilka kunskaper att läsa, förstå
och följa en karta består av samt vilka kritiska aspekter som utgör eventuella hinder för lärandet av
denna förmåga. Syftet är vidare att diskutera studiens resultat i förhållande till undervisning kring att
orientera sig i känd och okänd terräng i idrott och hälsa.
Teoretiskt ram: Som teoretisk utgångspunkt kommer den så kallade variationsteorin att fungera. En
grundläggande tanke i denna är att det är individen själv som lär, men läraren kan bidra till att
möjligheterna för lärande ökar genom att utifrån elevernas erfarenheter identifiera det som kan utgöra
kritiska aspekter av lärobjekt och genom variation göra det möjligt för den lärande att urskilja
lärobjektet på olika sätt. Variationsteorin har sina rötter i den fenomenografiska forskningsansatsen,
vars intresse är att studera variationen i olika sätt att erfara fenomen i omvärlden. Olika människor gör
olika erfarenheter genom att de har olika relationer till världen vilket leder till att de gör olika analyser
och erhåller olika kunskaper.
Metod: Learning Study, vilken riktar fokus mot vad eleverna förstår – och vad de inte förstår. Målet är
primärt att identifiera central kunskap som eleverna har svårt att förstå och i förlängningen att utveckla
undervisningen med fokus på det aktuella lärobjektet.
Empirin samlas in i en pilotstudie samt genom en Learning Study i åk. 4 (3 klasser). Eleverna kommer
att genomföra ett förtest i form av en kartläsningspromenad samt ge skriftliga reflektioner över hur de
upplevde kartläsningspromenaden. Detta material analyseras i syfte att urskilja vad som kan utgöra
hinder i kunskapsutvecklingen, lärobjektets kritiska aspekter. Utifrån detta underlag designas så en
lektion som videofilmas. Därefter genomförs ett eftertest. Allt material (videofilm, observationer och
eftertest) analyseras med fokus på lärobjektets kritiska aspekter.
Resultat och diskussion: Pågående studie.
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Ett möjligt uppdrag? Lärarnas möjligheter att göra bedömningar i ämnet idrott och hälsa enligt
Lgr 11.
Sofia Sebelius, FIHD, Malmö högskola
Sofia.sebelius@mah.se
0733-74 66 48
Introduktion
Under det senaste året har jag som lärare inom ämnet idrott och hälsa vid många tillfällen hamnat i
diskussioner kring hur bedömning och betygsättning ska fungera enligt Lgr 11. Det visar sig ofta att det
finns lika många tolkningar av detta styrdokument som det finns lärare och att det inte är ovanligt att
lärarna använder vissa delar av Lgr 11, samtidigt som andra delar inte används alls. Men vad är det som
gör att lärare i ämnet idrott och hälsa har svårt att göra bedömningar som utgår från betygskriterierna i
kursplanen? Eller för att vända på det: vilka möjligheter har lärarna att göra bedömningar utifrån
betygskriterierna i kursplanen?
Det finns i princip ingen forskning på de nya styrdokumenten, Lgr 11, men en hel del på de tidigare. En
grupp forskare på Örebro Universitet (Eriksson, Gustavsson, Johansson, Mustell, Quennerstedt,
Rudsberg, Sundberg & Svensson, 2003) har med hjälp av en lärarenkät kunnat visa att många lärare
tycker att de nationella betygskriterierna är otydliga och öppnar upp för egna tolkningar. Det är fler
lärare som inte tycker sig få någon vägledning av betygskriterierna än tvärtom. Vidare funderar
Selghed (2006) kring vilket stöd lärare får vid bedömning och betygsättning. Med utgångspunkt i Lpo
94 kan han konstatera att nationellt utformade kriterier för betygsstegen väl godkänd och mycket väl
godkänd för skolår 9 finns formulerade, resten måste lärarna själva skapa i lokala kriterier. Selgheds
slutsats är att det stöd kring betygssättning som lärarna erbjuds är svagt.
Samtidigt visar flera rapporter att bedömning och betygsättning inom ämnet idrott och hälsa inte
alltid fungerar såsom styrdokumenten säger. Exempel är Tholin (2006) och Londos (2010) som har
kunnat se att idrottslärare ofta bedömer aktivitet samt närvaro, vilket inte är kopplat till
styrdokumenten. Även Redelius (2008) pekar i denna riktning då hon har tittat närmre på vilka
förmågor eleverna tror är viktigast för att uppnå ett högt betyg; inställning, närvaro/aktivitet och
idrottslig förmåga, vilket skulle innebära att få av de aspekter som omnämns i kursplanen har eleverna
uppfattat som viktiga. Skolinspektionens (2010) flygande tillsyn rapporterar att det förekommer mest
bollspel på lektionerna, något som gör att betygsättningen riskerar att inte utgå ifrån kursplanens
betygskriterier.
Syfte & teoretisk ram
Syftet med detta projekt är att bestämma vilka faktorer som påverkar lärare i idrott och hälsa när de ska
bedöma och betygsätta elever i enlighet med Lgr 11.
Jag har ännu inte valt någon teoretisk ram.
Metod
För att få en förståelse för hur lärarna resonerar kring bedömning och betygsättning planerar jag att
inleda projektet med en enkätundersökning. Denna syftar till att skapa en översikt över vilka delar av
kursplanen i idrott och hälsa som lärare använder och vilka de inte använder (Hale & Graham, 2012).
Enkäterna kommer förhoppningsvis att ge en bredd som ligger till grund för resten av projektet. Utifrån
denna bredd skapas olika kategorier av svar och utifrån dessa kategorier väljer jag ut idrottslärare för
intervjuer. Tanken är alltså att enkäterna ska ge mig en ordentlig grund och att intervjuerna ska kunna
ge mer djup, då jag under intervjuerna kommer att beredas möjlighet att djupare diskutera med
idrottslärare kring bedömning i ämnet idrott och hälsa. Intervjuerna kommer att vara av kvalitativ
karaktär där målet är att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder (Starrin & Renck, 1996), i
detta fall lärarnas möjligheter att bedöma och betygsätta enligt styrdokumenten.
För att projektet ska bli praxisnära vill jag avsluta med att på något sätt återknyta till idrottslärarna
”på golvet” och ge dem något tillbaks utifrån vad jag i mitt projekt har lärt mig. Hur detta rent praktiskt
ska gå till är fortfarande öppet.
Resultat och diskussion
Empiriinsamlingen kommer att påbörjas under hösten 2012.
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Bedömningskompetens. Bedömningsprocesser och betygsättning i ämnet idrott och hälsa på

Abstract:

Introduktion:
Under många decennier har svensk skola varit föremål för livliga debatter och diskussioner. Varningar
om försämring av elevernas kunskaper har år efter år lyfts upp i Skolverkets rapporter. Att höja
elevernas kunskapsnivå har varit ett av motiven till flera förändringar inom svensk grundläggande
utbildning. Den senaste reformen är en ny läroplan med en ny betygsskala som gäller från hösten 2011
för åk 8 och från hösten 2012 för åk 6 – 9.
Forskningen har visat att betygsättning just inom ämnet idrott och hälsa till och med kan betraktas som
särskilt problematisk. Mitt intresse är riktat mot hur lärare resonerar om bedömning och betygsättning.
Vilka val och överväganden samt vilken problematik ställs pedagogerna inför vid bedömning av
elevernas kunskaper? Därför är det intressant att studera hur bedömningsprocesser kommer till utryck i
lärarnas konkreta arbete. Betygen fyller, som tidigare nämnts, flera viktiga funktioner. För det första
ska de mäta elevernas kunskaper, för det andra fungera som urvalsinstrument för att komma till nästa
utbildningsnivå och sist förväntas betygen förstärka styrningen mot de nationella kunskapsmålen. För
att möjliggöra detta krävs att betygssättningen är likvärdig och mäter adekvata kunskaper utifrån
kursplanerna och forskning har tidigare lyft fram att betygen uppvisar brister i likvärdighet.
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Syfte & teoretisk ram
Syftet med denna studie är att undersöka hur bedömningsprocesser inom ämnet idrott och hälsa
kommer till utryck, samt att öka kunskaperna om möjligheter och begränsningar vid bedömningen och
betygsättningen som lärarna upplever i sitt arbete. För att förstå komplexiteten i
bedömningsprocesserna svara på frågor och möjliggöra tolkning av resultaten kommer min avhandling
utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. En hermeneutisk ansats i forskning utgår från en inställning till
vetenskap och kunskapsbildning som bygger på tolkning och förståelse. Forskaren har sin förståelse
som utgångspunkt och för att göra en tolkning pendlar hen ständigt mellan delar till helhet. Helheten
byggs upp av delarnas betydelse. Båda begreppen skapar ett ömsesidigt beroende. Begreppet den
”hermeneutiska spiralen” är nyckeln till förförståelse. De nya kunskaperna om bedömningsprocesser
kommer att bygga på möjligheterna att kunna förflytta sig mellan kunskapskraven, som är grund för
betygsättningen och återspeglar en helhet, till delar vilka består av lokala betygskriterier,
bedömningspraktiker och lärarnas handlingar. Spiralperspektivet går ut på att undersökningsprocessen
successivt tränger sig in djupt genom att växelvis studera helheten och delarna i ett bedömningsförlopp.
Dessutom kommer Lindes läroplansteori med uppdelningen i en formuleringsarena, en
transformeringsarena och en realiseringsarena att användas för att skapa uppfattning om de nya
kunskapskraven och hur de tolkas på lokal nivå och återspeglas i bedömningssituationer.
Metod
I avsikt att kunna undersöka möjligheter och begränsningar vid bedömning och betygsättning hos ett
antal lärare i grundskolan och följa deras resonemang kring den egna bedömningspraktiken kommer
intervjuer och observationer att användas. Observationerna ska vara ett stöd till de fakta som kommer
fram under intervjuerna. Observationen är tänkt att följa läraren när denne sätter betyg, d.v.s. lärarens
resonemang utifrån det samlade betygsunderlaget.
Förväntade resultat
Genom att visa på möjligheter och begränsningar vid bedömningen och betygsättningen som lärarna
upplever i samband med införandet av de nya kursplanerna på högstadiet hoppas jag att kunna utveckla
kunskaper om bedömningsprocessen, samt bidra till att lärarnas dagliga arbete med bedömningen
kommer vara tydligare. Mina resultat kommer förhoppningsvis vara till hjälp för lärarna i deras
fortsatta arbete med bedömning och betygsättning och förstärka deras bedömningskompetens.
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Bedömning för lärande i idrott och hälsa på gymnasiet

Abstract:

Introduktion
”Bedömning för lärande” (=BFL) eller ”formativ bedömning” har blivit allt vanligare i den svenska
gymnasieskolan på senare tid. Enligt Dylan Wiliam (2010) handlar BFL i stora drag om att läraren
fortlöpande bedömer läget i elevens lärande i förhållande till kursens mål, för att kunna ge så bra
feedback som möjligt, så att eleven kan ta nästa steg mot måluppfyllelse. Eleven förväntas fortlöpande
ställa sig själv frågorna; Vad är målet? Var befinner jag mig? Vad är nästa steg? Wiliam (2010) jämför
eleven med en pilot som måste känna till målet för sin resa och kompassriktningen dit, för att
överhuvudtaget nå fram. Läraren motsvarar flygledaren, som ska guida eleven mot måluppfyllelse.
Enligt min mening tyder denna metafor på att en central tanke i BFL är ”styrning” och att det är
möjligt att undersöka ”i vilken riktning” eleverna styrs genom detta förhållningssätt. I bakgrunden
beskriver jag hur BFL kan ses som ett symptom på den statliga krav-/kontrollstyrning som den svenska
skolan numera verkar under, enligt Wahlström (2011). Min förförståelse inför studien är att vissa lärare
främst tycks använda formativ bedömning som en instrumentell metod, med fokus på styrning och
kontroll för att åstadkomma en rättvis betygssättning. Andra pedagoger verkar uppfatta BFL som ett
friare pedagogiskt förhållningssätt med det huvudsakliga syftet att ge eleverna goda förutsättningar för
lärande och utveckling till självstyrande (=autonoma) medborgare. Styrningen av eleverna kan även ses
ur ett perspektiv av konformism kontra kreativitet (Robinson, 2011). Styrs eleverna genom en
normaliseringsprocess mot likformning utifrån lärarens tolkning av kursmålen eller finns det möjlighet
till kreativitet i undervisningen, t.ex. genom problemlösning och olika vägar att nå målen?
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Syfte & teoretisk ram
Syftet med min studie är att undersöka hur en grupp idrottslärare resonerar kring det pedagogiska
förhållningssättet BFL i sin undervisning på gymnasiet. Hur tolkar och realiserar lärarna de fem
nyckelstrategierna, som handlar om att; 1) tydliggöra målen, 2) möjliggöra effektiva
klassrumsdiskussioner, frågor, uppgifter och aktiviteter som skapar synliga tecken på lärande, 3) ge
feedback som utvecklar lärandet, 4) aktivera eleverna som resurser för varandra samt 5) engagera
eleverna som ägare av sitt eget lärande?
Dessa konkreta exempel på hur de fem nyckelstrategierna kan ta sig uttryck i ämnet idrott och hälsa
ämnar jag sedan analysera utifrån ett governmentalityperspektiv och de skolpolitiska förhållanden som
råder i Sverige idag. Min teoretiska referensram bygger främst på Foucaults (1994) tankar om
styrningsprocesser och Rose’s (2008) idéer om självstyrning. Vilka styrningsprocesser framträder i
idrottslärarnas tal om hur de använder BFL i undervisningen? I vilken riktning styrs eleverna genom
BFL i ämnet idrott och hälsa, i spänningsfältet mellan styrning – självstyrning, kontroll – frihet och
konformism – kreativitet?
Metod
Action research, genom gruppintervjuer i Teacher Learning Communities, där jag själv deltar som både
forskare och idrottslärare. Deltagarna är medvetna om att deras reflektioner ska vara inriktade på de
fem nyckelstrategierna i BFL, men de väljer själva vad de vill berätta om. Reflektionerna spelas in och
transkriberas, för att sedan analyseras med hjälp av en figur av ett didaktiskt spänningsfält, som jag har
konstruerat utifrån min teoretiska referensram och skolpolitiska kontext. Då jag själv har dubbla roller
måste jag beakta forskningsetiska problem avseende studiens trovärdighet, p.g.a. risken att jag påverkar
övriga deltagares reflektioner. Respondenterna har gett sitt informerade samtycke till att delta i studien.
Resultat & diskussion
Det är en pågående studie, men jag har hunnit genomföra två gruppintervjuer och hittat belägg för att
det föreligger ett dialektiskt förhållande mellan polerna i det didaktiska spänningsfältet.
Motsatsbegreppen kan betraktas som något läraren medvetet eller omedvetet verkar för i olika
utsträckning genom sina tolkningar av BFL.

