Innehåll
Redaktören har ordet....................................................................................................... 2
Vad gör du? Vad gör jag? Vad gör vi? ........................................................................... 4
The American Experience in Athletic Training Education ............................................ 8
Bedömning i idrott och hälsa ........................................................................................ 12
Elevers tankar om hälsa via internet ............................................................................. 17
Studie om interaktion mellan idrottslärare och elever i åk 1-6 ur ett genusperspektiv. 21
En aktion för att skapa en likvärdig bedömning i idrott och hälsa ............................... 25
Friluftsliv i stadsmiljö i idrott och hälsa i gymnasieskolan .......................................... 31
Nya kurser – nytt kursmaterial! .................................................................................... 37
Roger Federer - tidernas störste idrottsman någonsin?................................................. 39
Fetma, övervikt, felnäring och fysisk inaktivitet, hur mår den saudiska kvinnan? ...... 44
Idrott – inte min grej ..................................................................................................... 48
Kan man tävla i att rädda liv? ....................................................................................... 51
Faktorer i samband med barns cyklande till skolan och till fritidsaktiviteter............... 55
Fokus på kvinnors idrott och hälsa ............................................................................... 70
Passion för fotboll – inte alltid positivt ........................................................................ 71
Manusinbjudan IHS, SVIF ........................................................................................... 76
Swedish Journal of Sport Research 2013 ..................................................................... 78
Idrott och mångfald, 12-13 februari 2013 i Karlstad .................................................... 79
SVEBIS FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSKONFERENS ................................ 87
20 – 21 NOVEMBER 2013 PÅ GIH ............................................................................ 87
Inbjudan till posterutställning ....................................................................................... 87
Välkommen som SVEBI-medlem 2012-2013 ! ............................................................ 89

Redaktören har ordet
Efter ett kort intåg av våren – onsdagen den 6 mars med 12 grader i skuggan och nära 20
grader i solen - har Kung Bore åter tagit kommandot med kylslagna nätter och dagar kring 0strecket och vinande blåst. I skrivande stund är även en snöstorm på väg österifrån. Men
förtvivla icke - i längden vinner våren och kommer kanske lagom till påsk och den allsvenska
fotbollspremieren.
Vi i SVEBIs styrelse har under årets första månader diskuterat 2013-års SVEBI-konferens,
där den lokala arrangören GIH (Stockholm) i samarbete med styrelsen redan nu har tagit fram
ett lockande konferensprogram. Detta, som fortfarande är något preliminärt, presenteras i
denna utgåva av Idrottsforskaren. Konferensen äger rum i GIHs nyrenoverade lokaler ovanför
Stockholms stadion den 20 – 21 november och ingår som ett led i raden av
”jubileumskonferenser”. GIH fyller ju som de flesta vet 200 år i år – då i starten 1813, med
namnet GCI (Gymnastiska CentralInstitutet). Gymnastikens fader – Per Henrik Ling (tidigare,
1805, fäktmästare i Lund) – fick då Kung. Maj:ts uppdrag att bygga upp verksamheten.
Vi kommer också att ha ett forskarseminarium för speciellt inbjudna dagen före konferensen,
dvs den 19 november. Jag återkommer om detta.
I övrigt fylls detta digra nummer – troligen det största i Idrottsforskarens långa historia - med
sammandrag av flera studentuppsatser, vilka representerar idrottsvetenskapen på Malmö
högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan i Halmstad. Många av dessa handlar om
olika aspekter på ämnet idrott och hälsa, men även fotboll, fetma, friluftsliv och livräddning
finns med. Sen är roligt att kunna konstatera att många studenter idag vill publicera sig och
sprida sina kunskaper i forskarvärlden och till en intresserad allmänhet. Några av dessa
studenter kommer kanske att gå vidare mot en forskarkarriär i idrott.
Dessutom: SVEBIs ordförande – Ann- Christin ”Lollo” Sollerhed - reflekterar kring
perspektiv kring idrotten och kring en resa till Florida. Och hennes kollega på Högskolan
Kristianstad ass. prof. Gowert Masche tillsammans med Camilla Siotis har med ett intressant
sammandrag av ett projekt kring barns cyklande.
Här finns också andra skriftliga inslag, som hör till det breda idrottsfältet. En artikel av den
initierade tennisjournalisten Lennart Törnblad, som handlar om tenniseleganten Roger
Federer, världens genom tiderna bäste tennisspelare. Här är jag som ”tennisnörd” helt överens
med Lennart. Borg, Sampras, Nadal i all ära, men här hamnar de i skuggan av ”the
outstanding man” – Roger Federer. Åtminstone inom överskådlig tid!
Här finns också en artikel av Anita Almgren, som är mamma till Anders Almgren. Anders
Almgren förekom för två år sedan (se IF 2/11 och nr 3/11) med ett antal insiktsfulla inlägg i
supporterkulturfrågan. Anita Almgren representerar en lite annorlunda syn på idrott, vilket
framgår av hennes reflektioner kring ”Idrott är inte min grej”. Det är bra med lite andra
perspektiv på idrott än att idrott är helt allena saliggörande. SISU Idrottsböcker gav för övrigt
förra året ut en intressant bok, där idrottens samhällsnytta problematiserades (( Johan
Hvenmark (2012): Är idrott nyttigt, SISU Idrottsböcker)). Den kan rekommenderas!
Malin Eggertz Forsmark, vd för WVWS (World Village of Women Sports) i Malmö,
beskriver kort den satsning som håller på att utvecklas i Malmö. Det är en unik satsning på
kvinnor, hälsa och idrott, som förhoppningsvis snart realiseras på allvar. Förhandlingar har
under flera år förts med kommunen, privata finansierer och Malmö högskola.
Amerikanen och idrottsprofessorn James M. Lynch från Florida har också med ett bidrag i
detta nummer.

I februari höll Idrottsvetenskapen vid Karlstad universitet en mycket lyckad
mångfaldskonferens. I detta nummer kan jag presentera en dokumentation från konferensen.
I övrigt finns i detta nummer en bokpresentation och en inbjudan till deltagande i SVIFs
årsskrift. SVIF är idrottshistorikernas förening, där även vi samhällsvetare kan delta med
artiklar. Motsvarande gäller för SVEBI, som också välkomnar bidrag från humanistiska
idrottsforskare. Sen har vi avslutningsvis våra genomgående formalia i form av instruktioner
för ”årsboken” eller SJSR (Swedish Journal of Sport Research), anvisningar inför vår
studentuppsatstävling, inbjudan till posters i samband med vår konferens i höst, mall för
posters samt ett medlemsbrev. I det senare kan alla som ännu inte betalt medlemsavgiften för
2012 – 2013 göra detta via bifogat inbetalningskort. Glöm då inte att bifoga er e-postadress!
Kom också ihåg att om Du har deltagit i vår konferens i Umeå 2012 är Du automatiskt
medlem i SVEBI för innevarande verksamhetsår (1/10 2012 – 30/9 2013).
En ny avhandling har också sett dagens ljus. Aage Radmann la fram sin avhandling den 8
mars på Malmö högskola med professorn tillika generaldirektören för Ungdomsstyrelsen Per
Nilsson som opponent. Det är en sammanläggningsavhandling med titeln ” Huliganlandskapet
– medier, våld och maskuliniteter”. Här sammanfattar Aage drygt tjugo års brottande med
huliganproblematiken och gör det på ett lysande sätt. Han är tillsammans med Tore Brännberg
i Göteborg tveklöst den i landet, som är mest insatt i huliganfrågan. Det är ju heller ingen
slump att han har arbetat tillsammans med statens utredare Björn Eriksson, som i slutet av
mars lägger fram sitt slutbetänkande i Idrottsvåldsutredningen. Jag har själv tidig kunskap i
frågan som forskare i ett supporterprojekt i samband med EM i fotboll i Sverige 1992.
Projektet, som stöddes av RF, sammanfattades 1993 i boken ”Mellan karneval och huliganism
– en antologi om den moderna supporterkulturen”, Floda: Zenon med Tore Brännberg som
redaktör – en bok som för övrigt användes flitigt i den tidens idrottsvetenskapliga
utbildningar. Min uppgift i projektet var att via intervjuer och deltagarobservation ”bevaka”
de supporters, som vistades i Malmö. Dessa var som minnesgoda kanske kommer ihåg
danskar (ersatte sent Jugoslavien, som ”diskades” i samband med det uppblossande
Balkankriget och sen överraskande vann hela turneringen)), engelsmän (åkte tidigt ut - till
mångas lättnad) och fransmän (eliminerades också efter gruppspelet). Som framgår av
avhandlingen var även Aage på plats under EM, där han fokuserade på kvällspressens
agerande i samband med EM. Han skrev också en artikel i SVEBIs årsbok 1994 på det temat.
Sen vill jag åter påminna om medlemskapet, som kostar så lite – 50 kronor för
pensionärer/studerande, 150 kronor för övriga samt 300 kronor för organisationer/bibliotek.
Vi saknar många trogna medlemmar, men vill också ha fler nya! Vårt plusgiro-konto är det
vanliga: 25 18 21 – 5. Det vi har haft sedan starten 1975.
Stöd svensk idrottsforskning – bli medlem i SVEBI!

Anders Östnäs
Redaktör
anders.ostnas@gmail.com

Vad gör du? Vad gör jag? Vad gör vi?
Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed
Högskolan Kristianstad; Ordförande i SVEBI
SVEBI’s verksamhetsår 2012/2013 är i full gång. Styrelsen och konferenskommittén i
Stockholm jobbar med programmet till konferensen i november. Det kommer att bli ett bra
program så boka in den 20-21 november. Vi beräknar att kunna presentera definitivt program
i maj. Vi öppnar då också för abstracts till posters och fria föredrag. Kom också ihåg att det
blir forskarmöte den 19 november. Jag hoppas att ni har fått 2012 års Swedish Journal of
Sport Research (SJSR). Skicka gärna in artiklar till 2013 års SJSR! Skicka dem till
erwin.apitzsch@psy.lu.se
Jag har i de senaste numren av Idrottsforskaren delat med mig av funderingar och tänkte göra
så även i detta nummer. Det är vardagsfunderingar och forskningsfunderingar i en enda röra
och det är så befriande att inte skriva vetenskaplig prosa med räknade ord och referenser. I
skrivande stund (24 februari) sitter jag i en solstol med datorn i knät. Det är mulet väder men
varmt. En ödla sprang nyss tvärs över benet. Ja, ni förstår nog att det inte är Skåne i februari.
Jag är i USA, närmare bestämt i centrala Florida. Jag har träffat en kollega och vi har skissat
upp en artikel om idrottsskador bland tonåringar. Helt klart är att vi har klena vrister, oj så
vanligt det är med ankle sprain! Utvecklingen hängde nog inte riktigt med när människan
reste sig upp och blev biped.
Nu är det söndag och jag bara slöar. Eller gör jag det? Hjärnan snurrar på och jag kom just på
en bra formulering i metodavsnittet. Slöar jag då? Vad ska egentligen till för att vi med rätta
ska kunna säga att vi håller på med en viss bestämd aktivitet? Jag läste en kurs i Occupational
Science på institutionen för neurovetenskaper i Lund på 90-talet. Det var en mycket intressant
kurs som handlade om vad och varför vi människor gör det vi gör, om alla aktiviteter vi
sysselsätter oss med, både nödvändiga och onödiga. Konklusionen på kursen var att de flesta
kan inte vara sysslolösa. Iakttar man en person som till synes är overksam så kommer det
ändå att visa sig att den ändå gör någonting, pillar sig i näsan, drar i örsnibben, biter på
naglarna, står och stampar eller gör något annat som i och för sig inte har någon egentlig
mening. Men något gör vi.
Men frågan kvarstår, när kan vi med rätta säga att vi gör det vi gör? Tänk dig att du har gjort
en deg, ställt den att jäsa och sedan satt dig i soffan med en bok. Om någon då kommer och
frågar dig vad du gör och du säger att du bakar, är det då korrekt? En viktig del av bakningen
är att låta degen jäsa. Skulle någon komma och föreslå en tur till IKEA så skulle du
förmodligen svara att det kan du inte för du bakar. Hur är det om du är ute och springer och
känner att du behöver ta igen dig en stund och stannar och sätter dig ner. Kan du då besvara
en nyfiken fråga om vad du gör med att säga att du är ute och springer? Att få ta igen sig är
väl rimligt, vila är ju en förutsättning för att orka med kroppsarbete. Om du har tagit med dig
fika på löprundan och sitter och fikar i en halvtimme, kan du fortfarande säga att du är ute och
springer? Hur lång kan pausen vara för att man fortfarande kan säga att man är ute och
springer? Kan man säga att man spelar fotbollsmatch när man sitter på avbytarbänken den
mesta tiden? Kan man säga att man tränat på gym om man stått vid sidan av och pratat och
druckit vatten den mesta tiden?
I skrivande stund sitter jag i en solstol med datorn i knät. Kan jag säga att jag skriver på en
artikel eller ska jag säga att jag slöar i solen? När jag funderar på smarta formuleringar i en
artikel samtidigt som jag är ute och går i en vacker bokskog, kan jag säga att jag forskar eller
ska jag säga att jag är ute på promenad i vacker natur? Jag fungerar faktiskt bäst när benen rör
sig och jag förbereder oftast både presentationer och lektioner gåendes. Men det verkar
kanske konstigt för omgivningen när jag säger att jag ska förbereda ett föredrag och drar på

mig ytterkläder och gummistövlar och går ut i skogen. Mina tre bröder är jägare och den
yngste av dem den mest hängivne. Han fiskar dessutom. Jag roade mig med att räkna ut
kilopriset på den fisk han har dragit upp och det var dyr fisk kan jag tala om! Räknar man in
kostnader för båt, fiskeredskap, fiskekort och bensin så blev fisken hiskligt dyr. Men, har han
sagt till mig, det är inte fisken som är det viktiga utan det är själva fiskandet som är grejen.
Likadant med jakten. Det är inte själva köttet som är det viktiga. En finländsk antropolog,
Honkasalo, har skrivit och forskat om älgjägare. Jägarna kan stå stilla på pass i timmar, eller
dagar, och kanske aldrig få se en älg. Men de skulle aldrig tveka att säga att de jagar älg!
Jaja nu kan jag väl äntligen bara säga att jag är i Florida och skriver på forskningsartiklar
……… eller sitter i en solstol och degar ….. eller bådadera.
Igår lördag var jag på Cocoa beach och studerade folks BMI sådär lite på avstånd. Som bekant
så är det här med folks kroppsvikt problematiskt i USA. Flera andra länder har också problem
med det, vi också i Sverige. Fast i USA är det lite värre! Två tredjedelar av USAs befolkning
över 20 år är överviktig, för att vara exakt 67.3% och 33.7% klassas som kliniskt feta. Här i
södern är andelen feta högre men utslaget på hela USA så är det denna prevalens man räknar
med. Det är fascinerande att se hur stor en kropp med ett ordinärt skelett inuti kan bli! Jag såg
enorma människor! Men det mest tragiska var en liten tös, ungefär två år gammal. Hon orkade
inte gå i sanden för hon var så oerhört fet och tung. Hon grät hejdlöst för ingen i hennes familj
orkade bära henne. De skrek åt henne ” You fucking bitch you are too heavy!” Jag var ledsen
en lång stund efter den här händelsen och är det fortfarande när jag tänker på det. Stackars
lilla stora unge! Hur ska det bli sedan?
Det här med mat är krångligt. Jag har varit här i två veckor snart och börjar tycka det är
besvärligt att hitta mat som känns okey. Jag har inget riktigt kök och äter ute en hel del. Det
ÄR besvärligt att hitta bra mat. Det mesta är sött, sött, sött. Barry Popkin, professor vid
University of North Carolina, menar att 80% av de 600 000 vanligaste matvarorna innehåller
tillsatt socker. Det är en mycket medveten strategi av matindustrin för man vet att om maten
är söt så konsumerar man mycket mer, t ex söt bacon och skinka säljer bättre än vanlig bacon
och skinka.
Robert Lustig, professor och endokrinolog från University of California, har skrivit boken Fat
Chance: Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, Obesity and Disease. Lustig
(undrar om han har rötter i Norden förresten?) orsakade rabalder när han förra året deltog i
programmet 60 Minutes och förespråkade att socker skulle klassas som ett farligt
beroendeframkallande gift som måste regleras lagmässigt på samma sätt som tobak och
alkohol. En annan professor, Kelly Brownell vid Yale University, menar att det finns
matöknar i form av stora köpcenter som bara säljer processad mat. David Agus, professor i
medicin vid University of Southern California, skrev boken End of Illness och menade istället
att människor fortfarande har ett eget val att välja mat och livsstil. Debatten om de här
”matöknarna” och den processade maten har i alla fall resulterat i en mängd
regeringsåtgärder, bland annat har Michelle Obama drivit frågan hårt. Hon har fått gehör för
att så kallad nyttig mat ska subventioneras för gravida och barn under fem års ålder. Det
påstås att prevalensen av feta barn har börjat gå ner, men jag har inte sett siffror på det ännu.
Det är tänkt att miljarder dollars ska satsas på att få bort matöknarna till 2017. Just nu är de
väldigt påtagliga i alla fall och långt ifrån borta. Enorma berg av cookies, cupcakes,
neonfärgade söta flingor, honeyham, chips, coke fyller tunnland av mataffärer där du kan ta
dig runt med en eldriven moppe med kundvagn om du inte orkar gå!
Prevalensen av diabetes är hög och det pratas högt och allmänt om blodsockervärden. Lika
vanligt samtalsämne som bensinpriset. Going up or going down? Just nu två solstolar bort
pratar ett par pensionärer intensivt om sina värden! En forskare och professor i neurologi och
patologi vid Brown University, Suzanne De la Monte, menar att det går att påvisa ett starkt

samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimers. Sambandet ligger i
insulinresistansen som leder till diabetes typ 2. Hon pekar på att diabetes förstör artärerna i
hjärnan, vilket leder till reducerad metabolism, vävnadsdöd och minskad neurotransmission
som i sin tur ger Alzheimersymptom. Med andra ord, samma ohälsosamma diet och fysiska
inaktivitet som leder till fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar leder också till senilitet.
Och omvänt, fysisk aktivitet och skaplig mat är skyddsfaktorer för alla dessa symptom!
Hjärtpatienter som behöver akut kirurgi ligger i riskzonen för att under operation drabbas av
irreversibel demens. De kan alltså komma in till sjukhuset med risigt hjärta och klar tanke och
åka därifrån med upprensat hjärta och en dimmig hjärna! Hypotesen för orsaken till detta är
att man sänker blodtrycket mycket kraftigt under operationen och detta gör att alla de
förstörda och stela kärlen i hjärnan inte kan försörja nervvävnaden med syre. Neuronen i
Hippocampus klappar ihop och senilitet är ett faktum. Professor De la Monte liknar
sjukdomen Alzheimers vid hjärnans diabetes.
Jag har sprungit lite på ett löpband. Gud va trist! Vanligtvis går eller springer jag allra helst i
en vacker skog. Här är det lite knöligare med det. När jag sprang där på bandet och blåstirrade
på siffrorna på displayen, fastän jag inte ville , så undrade jag om detta kan vara en stark
motivationsfaktor för andra. Men det är det definitivt inte för mig, bara störigt. Tekniken
servar allt vad den kan med extrinsikala motivationsfaktorer. Jag funderade på detta och
letade efter forskning och fann först att det finns ungefär 40 000 nedladdningsbara ”Healthprograms” som visar alla värden du vill i en smartphone! Glukosvärde, kaloriförbrukning, ja
listan var hur lång som helst! Dessutom går det att skicka värdena direkt till sin läkare. Några
har förmodligen förändrat sina levnadsvanor med hjälp av alla dessa appar, men forskningen
visade också att en hel del använde kaloriförbrukningssiffrorna som motiv för att mumsa i sig
lite extra. Man tyckte att man hade ju hamnat lite på minus så det var fritt fram att ta igen
förlorade kalorier. Så många av försökspersonerna gick upp ytterligare i vikt - och det var inte
bara muskelvikt! Professor Fogg vid Stanford University, menade att de här apparna inte är
tillräckliga ”triggers” och folks motivation och generella motionskunnande var förmodligen
för lågt så det blev ingen större beteendeförändring. Han snickrade ihop en formel: B=MAT
(Behavior = Motivation, Ability and Trigger). Robert Lustig, professorn som jag nämnde nyss
förkastade hela det här, ja han förkastar allt som har med beteende att göra. Han säger krasst:
”The one thing I learned after all my studies in endocrinology and chemistry is that there is no
such thing as behavior. It doesn’t exist.” Han menar att enda sättet att manipulera beteendet är
via kemin. Människans vilja står sig slätt mot påverkan från kemiska ämnen. I detta lägger
han också sockerberoendet, som måste betraktas som ett kemiskt beroende och ska behandlas
kemiskt precis som alkoholism och heroinberoende. Ja, diskussionerna lär väl fortsätta. Klart
är att något måste göras, övervikt är ett gigantiskt problem.
När jag var här 2010 och jobbade i lärarutbildningen fick jag komma ut i skolorna. Nu är det
otänkbart. Efter skolskjutningen i Sanford råder det allmän panik. Barnen har inga raster, inte
ens de små barnen. De går i skolan 8-16 eller 17 utan rast. De har en lunchrast men är
inomhus och äter sin matsäck. Skolorna är stora, oftast någonstans mellan 1000 och 2000
barn, även för de små barnen. Det blir för dyrt att bygga stora inhägnader för rastaktiviteter så
därför har de ingen rast, och inhägnat måste det vara så att det inte sker kidnapping eller
skjutning. En skola i Orlando hade en realistisk övning i skolskjutning i förra veckan. Ett helt
kvarter var avstängt och man övade med krypskyttar. Förra helgen hölls en frivillig utbildning
i vapenhantering och skjutning för lärare. Nästan hundraprocentig uppslutning..... Många vill
att lärare ska få vara beväpnade på jobbet. Tänk er, lärare med hölster och puffror! Suck! De
små barnen har inte rast, men de har PE (physical education) en gång om dan i sina vanliga
skolkläder. Aktiviteten var uteslutande bollspel eller bollekar. Bland de lite äldre barnen i
highschool så bedrivs det mer specialiserad idrott men fortfarande mycket bollspel.

När jag nu avslutar min text har jag hunnit komma hem till ett vintrigt Sverige. Tillbaka i
undervisning och examensarbeten! Jag har också hunnit vara på Aage Radmans disputation i
Malmö. Hans avhandlingen handlar om huliganism, mycket intressant! Grattis Aage, vi
hoppas du vill komma på SVEBIs konferens i november och berätta om dina resultat.
Jag har fått in rätt svar på tävlingen i förra numret av Idrottsforskaren. Det är Knut Göthe som
har löst uppgiften. Jag skickar ett litet pris till dig Knut.
Rätt svar var TIOKAMP som bildas av begynnelsebokstäverna i delsvaren:
Är världsettan - Topprankad
-

Målande svensk i Paris - Ibrahimovic

-

Kontrollsport - Orientering

-

Sport från Japan - Karate

-

Friends - Arena

-

Hon la geväret på hyllan - Magdalena

-

Term i fäktning - Pist

Det är snart påsk med påskbuffé och äggkokning så det kan väl passa med en tävling med
äggtema. Här kommer uppgiften:
Du ska koka ett strutsägg i exakt 15 minuter. Förutom en rejäl gryta med vatten och en spis så
har du tillgång till två timglasformade äggklockor. I den ena tar det 7 minuter för sanden att
rinna igenom och i den andra tar det 11 minuter. Hur bär du dig åt för att koka ditt strutsägg i
exakt 15 minuter? Och hur snart efter det att hela processen har börjat kommer ägget att vara
färdigt? Naturligtvis vill du kunna äta det delikata strutsägget så snart som möjligt.
Skicka lösningen till mig på mail
ann-christin.sollerhed@hkr.se
Jag vill tacka alla skribenter som har bidragit med manus till
detta nummer av Idrottsforskaren:
Annika Ahlberg, Anita Almgren, Stefan Bexell, Malin Eggertz,
Sophie Holmberg, Atika Khalaf, James Lynch, Gowert
Masche, Inga Oliynyk, Johan Paulsson, Sofia Sebelius, Camilla
Siotis, Daniel Svalner, Lennart Törnblad och Maria Winell.
Tack också till Karlstads universitet för resumé av konferensen
om idrott och mångfald.
Nästa nummer av Idrottsforskaren kommer i september.
Välkomna att skicka in manus!
Glad Påsk önskas er alla med en bild på backsippor i Brösarps
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Athletic training is a health care profession in the United States that equates with athletic
therapy in Canada, athletic rehabilitation therapy in Ireland, and sport therapy in Great
Britain. Athletic training is an allied health profession recognized by the American Medical
Association. Athletic trainers collaborate with physicians to optimize activity and
participation of clients and patients. The field of athletic training encompasses the prevention,
diagnosis and intervention of emergency, acute and chronic medical conditions involving
impairment, functional movement limitations and disabilities. (CAATE Standards) The
professional membership organization for certified athletic trainers is the National Athletic
Trainers’ Association (NATA). The certification program for athletic training in the U.S. is
the Board of Certification, Inc. (BOC).
Certified athletic trainers are employed in a variety of settings in the United States. The longestablished site has been within athletic departments at educational institutions; primarily
colleges, universities (ages 18-22) and high schools (ages 14-18, grades 9-12). Athletic
trainers have also been intimately involved in professional leagues, providing medical care to
these multi-million dollar athletes; though job prospects at this level have been limited by the
relatively small number of teams. Job opportunities have greatly expanded in recent years to
outpatient clinics as rehabilitation providers, medical clinics as physician extenders,
performing arts companies as well as corporate and military settings.
(http://www.nata.org/CEPAT).
Athletic trainers value the contributions sport and exercise make to the health and
development of young athletes, and recognize the importance of a physically active lifestyle
for all. (Prentice) They are well prepared to deal with physically active patients who have
sustained injuries related to sport and physical activity.
Education Oversight
This preparation starts with participation in an accredited educational program
(www.caate.net) at the professional (collegiate undergraduate Bachelor’s degree or entry-level
Master’s degree) level. This experience culminates with successful completion of a national
certification examination (www.bocatc.org). The Board of Certification examination aims at
establishing the presence of at least a minimum standard of aptitude in the requisite skills and
knowledge needed to be a competent entry level athletic trainer.
Once certification is successfully achieved, maintenance of competence and acquisition of
new skills and knowledge is accomplished through post-professional education. The delivery
of this education can be through traditional formal lines such as a Master’s or doctoral degree;
residency programs to gain specialization; or seminars and workshops conducted over a time
frame of days. Proof of consistent participation in post-professional educational activities is
required to maintain certification over a career.
The academic preparation of an American athletic training student is discussed through
interplay of several groups. The Executive Committee for Education of the NATA is
comprised of individuals representing several groups concerned with the education of athletic
training students and the post-professional education of certified athletic trainers. The
Committee sets the direction of athletic training education and emphasizes the improvement

of patient care through an evidence-based approach. The Executive Committee has recently
produced a document titled “Future Directions in Athletic Training Education”
(http://www.nata.org/access-read/public/executive-committee-education-ece). This report is
framed with the theme of enhancing athletic training practice to improve patient care. Five
questions are the focus of the document. How can professional education be enriched? How
can the student transition into practice be improved? What is needed to produce more clinical
experts? How can a mechanism for advanced practice leadership be developed? How can the
profession create stewards of the discipline to contribute to the body of health care research?
(Grantham)
Athletic training education currently resides under the auspices of the Commission on
Accreditation of Athletic Training Education (CAATE). The purpose of CAATE is to
develop, maintain and promote appropriate minimal standards for quality professional entrylevel athletic training education programs. The Commission has developed the Standards for
the Academic Accreditation of Professional Athletic Training Programs as a discussion of the
requirements of a quality educational program in athletic training. Each of the 414 educational
institutions offering professional athletic training education programs in the US is responsible
for demonstrating and maintaining compliance with these standards.
Of these 414 educational programs, 387 offer undergraduate Bachelor’s degrees with 27 being
entry-level Master’s degrees. Each of the undergraduate and entry-level Master’s programs
allows a student to be Board-eligible upon successful completion of the athletic training
education program. Students can sit for the Board examination during the semester prior to
graduation or soon thereafter. Of students who earn undergraduate athletic training degrees in
the U.S., approximately 75% continue to obtain a Master’s degree in a post-professional
program. The concentrated field of study in a post-professional program can range from
athletic training through exercise physiology, health education, teacher education, health
psychology and sport psychology, to mention a few.
Professional Curriculum
The professional preparation of an
athletic trainer centers on the
knowledge and skills of eight (8)
content areas. See Table 1. These
areas are identified by CAATE in the
5th edition of the NATA Athletic
Training Education Competencies.
The educational guidelines are meant
to reflect the skills necessary to be a
successful athletic trainer in the
workplace. An analysis of the current
skill set utilized by athletic trainers in
the work setting is conducted on a recurrent basis by the Board of Certification for the
Athletic Trainer (www.bocatc.org). This report is termed the Role Delineation Study/Practice
Analysis (RDS/PA) and is currently in its sixth edition (http://www.bocatc.org/resources/roledelineation-study-practice-analysis). A role delineation study is used to identify and prioritize
the critical tasks of a job and the skills an individual should be capable in to perform in the
occupation. Thus the areas of instruction and education for the athletic training student are
based upon the current daily activities of certified athletic trainers in the workplace.

Table 1: Content Areas of Athletic Training
Education
Evidence-Based Practice
Prevention and Health Promotion
Clinical Examination and Diagnosis
Acute Care of Injury and Illness
Therapeutic Interventions
Psychosocial Strategies and Referral
Healthcare Administration
Professional Development and Responsibility
The time commitment for an athletic training student in a professional program ranges from
two to four years. Entry level Master’s programs are typically two years in length following
the award of a four year Bachelor’s degree from an undergraduate institution. Those students
seeking an undergraduate Bachelor’s degree in athletic training will require at least four years
to complete the degree, but the athletic training component of the educational experience may
range from two to four years. The difference in the time frame is largely how the institution
decides to spread the general education courses through the four year baccalaureate degree.
Two year undergraduate athletic training professional programs concentrate on general
education courses in the first two years (freshman and sophomore) of the educational
experience with the majority of athletic training courses during the third and fourth years
(junior and senior) of the college/university experience. State sponsored educational
institutions frequently use this framework so that students in the community college system
can transfer and finish a degree in a reasonable amount of time. These programs typically
have a competitive application process late in the second (sophomore) year to determine
which students will be allowed to continue into the professional phase of the undergraduate
degree. The criteria for entry in the professional phase focus on grade point average for
prerequisite general education courses and successful performance during clinical observation
experiences.
Three and four year athletic
training programs can spread the
athletic training courses over more
semesters of study, allowing
students to judge the character of
the career early in the educational
experience. Private institutions are
more likely to utilize this
framework.
All the various degree plans
incorporate academic study with
clinical education and patient care
experience. Students are
supervised at all times by a
clinical preceptor but are expected to gain proficiency in communication, clinical integration
proficiencies and clinical decision-making. The clinical education experience provides
students with authentic situations in which to learn current versions of athletic training
knowledge, skills and abilities. Clinical experiences must introduce a student to a variety of

settings that include team and individual sports, care of both genders and care of athletes and
non-sport patients. The student must also learn of the care for a variety of conditions other
than musculoskeletal medicine. Though there is no minimum requirement, many athletic
training students amass at least a few hundred hours in clinical experience during professional
education encounters.
Athletic training education in the United States is an organized, adapting system. Its center
revolves around presenting athletic training knowledge, skills and abilities to students in a
fashion that ensures excellent patient care. The student ranges from the novice college
undergraduate to the skilled veteran seeking advanced practice skills. The academic content is
constructed from an analysis of current practice in the work settings of athletic trainers and
evidence-based best practice. The education system is influenced by several committees to
promote diversity of ideas and methodology.
Table 2: Organization Acronyms and Web Sites
Commission on Accreditation of Athletic
CAATE www.caate.net
Training Education
National Athletic Trainers’ Association
NATA www.nata.org
Board of Certification
BOC
www.bocatc.org
Executive Committee for Education
ECE
http://www.nata.org/accessread/public/executive-committeeeducation-ece
Athletic Training Education Journal
ATEJ
http://www.nataej.org
Journal of Athletic Training
JAT
www.nata.org/journal-of-athletictraining
World Federation of Athletic Training and
WFAT http://wfatt.org
Therapy
T
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Introduktion
Det har de senaste åren talats om att lärare i ämnet idrott och hälsa bedömer på ett sätt som
inte alltid överensstämmer med styrdokumenten (se bakgrund). Detta har blivit en allmänt
vedertagen sanning. Jag har även i mina diskussioner med idrottslärare, både i min roll som
forskarstuderande och som idrottslärare, uppfattat det som att många upplever kursplanen som
svår att efterfölja, vilket gjort att de tolkat den på det sätt som passar dem bäst (t ex Ekberg,
2009; Londos, 2010 & Tholin, 2006). Men de idrottslärare som vill och försöker att jobba
utifrån kursplanen, hur har de löst dessa problem? Vilka förutsättningar har de att bedöma
enligt kursplan i ämnet idrott och hälsa?

Bakgrund
Som nämnts ovan finns det flera rapporter som visar att bedömning och betygsättning inom
ämnet idrott och hälsa inte alltid fungerar såsom styrdokumenten säger. Exempel är Tholin
(2006) som har granskat skolors lokala styrdokument och där kunnat se att idrottslärare ofta
bedömer prestationer såsom att springa snabbt och hoppa högt utifrån egna, påhittade tabeller
som inte finner något stöd i kursplanen för idrott och hälsa. Även Londos (2010) har
konstaterat detta, samt att det finns lärare som bedömer aktivitet samt närvaro, vilket inte är
kopplat till gällande styrdokument. Redelius och Hays (2012) forskning pekar också i denna
riktning då de 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
eleverna uppfattat få av de aspekter som omnämns i kursplanen som viktiga. Redelius och
Larsson (2008) har i en studie kunnat visa att det finns en osäkerhet kring idrottsämnets syfte,
både lärare och elever har svårt att uttrycka vad eleverna egentligen ska lära sig. Andra studier
visar att det förekommer en låg lägstanivå vad gäller betygsättning; är du bara med på
lektionerna så blir du godkänd (Londos, 2010; Quennerstedt, Öhman, & Eriksson, 2008).
Ekberg (2009) undersökte i sin avhandling om det fanns några skillnader mellan vad som står
i styrdokumenten (formuleringsarenan), vad lärarna säger att de gör (transformeringsarenan)
och vad de faktiskt gör (realiseringsarenan). Han kom fram till att det finns en
överensstämmelse kring vad lärarna säger att de gör och vad de faktiskt gör, men att detta
skiljer sig ifrån vad som står i styrdokumenten.

Även Skolinspektionens (2010) flygande tillsyn visar på brister, då de tycker sig kunna se att
det förekommer mest bollspel på lektionerna men väldigt lite hälsa, något som gör att
bedömningen riskerar att inte utgå ifrån kursplanens kunskapskriterier. Skolinspektionen
riktar i denna rapport kritik gentemot lärarna som inte har hängt med i utvecklingen av idrott
och hälsa från ett praktiskt ämne till ett kunskapsämne: ”Idrott och hälsa är ett skolämne som
genom åren fått förändrat innehåll från ett rekreationsämne till ett ämne där
kunskapsutveckling och lärande ska stå i centrum på samma sätt som i andra ämnen.
Forskningen har tidigare visat att lärarna i idrott och hälsa haft svårt att genomföra denna
omvandling i praktiken”. (s. 11)
Finns det då någon forskning som kan förklara varför bedömningen i idrott och hälsa ser ut
som den gör? Skolverket (2004) gjorde för snart 10 år sedan en nationell utvärdering av
grundskolan (NU-03) för att få en bild av grundskolans utveckling under 1990-talet, en period
fylld av reformer på skolans område. Varje ämne utvärderades, men när det kom till ämnet
idrott och hälsa (samt slöjd) såg utvärderingen lite annorlunda ut: ”I slöjd och i idrott och
hälsa har inga regelrätta kunskapsmätningar genomförts i NU-03, vilket är rimligt med tanke
på hur gällande kursplaner i dessa ämnen är formulerade. I dessa ämnen har forskarna istället
för kunskapsmätningar ombett eleverna att ge sin uppfattning om vad de lärt.” (s. 44) Här
säger alltså Skolverket att det inte är rimligt att mäta kunskap i idrott och hälsa utifrån den
kursplan som finns, något som även andra forskare har kommit fram till. Eriksson,
Gustavsson, Johansson, Mustell, Quennerstedt, Rudsberg, Sundberg och Svensson (2003) vid
Örebro Universitet har med hjälp av en lärarenkät kunnat visa att många lärare tycker att de
nationella betygskriterierna är luddiga och otydliga och öppnar upp för egna tolkningar. De
visar att det är fler lärare som inte tycker sig få någon vägledning av betygskriterierna än
tvärtom.
Även Selghed (2006) funderar 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. Då det enbart finns betygskriterier angivna för
dessa två betygssteg måste lärarna själva diskutera vad de olika betygssteg innebär rent
kvalitetsmässigt, för att därefter formulera kriterier för betyget godkänd. Selghed menar att
detta möjligtvis kan genomföras inom den egna skolan men att det förefaller naivt att förvänta
sig likvärdig bedömning över hela landet.

Syfte
En del forskning visar alltså att lärare i idrott och hälsa bedömer och betygsätter på ett sätt
som inte alltid överensstämmer med kursplanen samtidigt som annan forskning pekar på att
det sätt som på vilka betygskriterierna är formulerade skapar svårigheter kring bedömning.
Med utgångspunkt i denna forskning är jag intresserad av ta del av hur idrottslärare jobbar
med bedömning, vilka förutsättningar de har, utifrån Lgr 11.
Syftet med mitt projekt är att ta reda på vilka förutsättningar lärare i idrott och hälsa har vad
gäller bedömning. Hur och varför bedömer lärare i idrott och hälsa som de gör?

Metod
Det empiriska urvalet består av tre stycken lärare som alla undervisar elever i skolår 9 i ämnet
idrott och hälsa. Två av lärarna är män och en är kvinna. De är alla i åldern 35-45 och har en
svensk idrottslärarutbildning.
Empiriinsamlingen inleds med enskilda intervjuer av informanterna kring deras tankar och
upplevelser gällande bedömning i skolämnet idrott och hälsa med speciellt fokus på den av
Skolverket (2011) formulerade förmågan: ”Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa
ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att… utveckla sin förmåga att röra sig
allsidigt i olika fysiska sammanhang” (s. 51). Anledningarna till att just denna förmåga valts
ut är flera, dels på grund av ett behov att avgränsa studien och dels då denna förmåga är
mycket ämnesspecifik. Det är även denna förmåga som utifrån min erfarenhet är den som
idrottslärare brukar anse som mest problematisk att bedöma.
Intervjuerna är semistrukturerade (Ennis & Chen, 2012) där lärarna relativt fritt diskuterar hur
de tänker kring bedömning, men också redogör för hur de har planerat terminens bedömning
av ovanstående förmåga. Intervjuerna koncentreras med andra ord på några få men
betydelsefulla punkter, där jag söker djup snarare än bredd (Carlsson, 1991).
Utifrån den planering av sin bedömning som lärarna redogjort för under intervjun sker
observationer av idrottslektioner. Lärarna observeras således dels under de lektioner som
enligt deras egen utsaga fokuserar specifikt på bedömning av tidigare nämnda förmåga och
dels ”vanliga” lektioner. Dessa observationer faller inom kategorin ”total observation”, vilket
innebär att jag som forskare enbart uppträder som observatör och inte alls deltar i
verksamheten (Carlsson, 1991). Dessa observationer syftar till att jämföra lärarnas planeringar
och samtal om bedömning med vad som faktiskt sker på lektionerna.
En fördel med observationer är att man kan studera beteenden och skeenden i en naturlig
miljö, man är inte beroende av någon annans konstruerade utsaga. En annan väsentlig skillnad

från intervjun är även det faktum att intervjun ofta sker i en lugn och avslappnad miljö, medan
observationen på ett annat sätt kan påverkas av vad som händer och sker runtomkring en. Det
blir mindre tid för eftertanke (Patel, 1987).
Det finns alltid en farhåga att den eller de som observeras förändrar sitt beteende och sätt att
vara så att det skiljer sig från deras vanliga beteende. Detta kan till viss del undvikas genom
att observatören sitter med ett tag innan de verkliga observationerna tar plats, för att på så sätt
vänja de individer som blir observerade (Patel, 1987).
Under observationerna används ett observationsschema. Ett utkast till observationsschema
skapades inför de första lektionsobservationerna och omarbetades sedan efter ett par lektioner
för att bättre fylla sitt syfte. I detta schema antecknas hur läraren pratar med eleverna om
bedömning, både i grupp och med enskilda elever. Även hur instruktioner ges, dels i grupp
och dels enskilt, samt hur lärande medvetandegörs och synliggörs, både av läraren och av
elever, noteras.
Det är även av vikt att under dessa observationer vara medveten om huruvida den bild som
jag som forskare/observatör ger är en sann och riktig beskrivning av vad som sker. Det jag ser
är subjektivt då all varseblivning är selektivt; det jag ser, ser kanske ingen annan, och tvärtom
(Carlsson, 1991). Ett sätt att verifiera mina observationer är att diskutera dem med den
informant som håller i den observerade lektionen. På så sätt kan vi jämföra våra intryck av
lektionen för att tillsammans skapa en bild av vad som hände.
Utifrån observationerna sker därför avslutningsvis reflekterande samtal kring vad som skedde
på den/de observerade lektionen/lektionerna och hur detta överensstämde med planeringen.
Samtalet rör sig även kring hur läraren uppfattat olika situationer under lektionen. Dessa
samtal sker efter varje observation för att hålla eventuella händelser/scenarior i färskt minne.
Dessa samtal ligger sedan till grund för en analys av vilka förutsättningar idrottslärare har
gällande bedömning. De verktyg/scheman som används för denna analys är fortfarande under
konstruktion.

Resultat
Då projektet är i en fas av empiriinsamling så finns ännu inga färdiga resultat. Förhoppningen
är dock att resultaten kommer att ge vissa svar på hur idrottslärare kan jobba med bedömning
enligt Lgr 11 och därmed också vilka förutsättningar de har gällande detta.
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Bakgrund
I samband med införandet av Lpo 94, byttes inom ämnet idrott och hälsa, ett ensidigt fokus på
sporter och fysiologi ut mot ett hälsokoncept. Ämnets nuvarande kursplan, Lgr 11, fortsätter
att betona hälsobegreppet, det står bland annat att eleverna ska ”ges förutsättningar för att
utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till
psykiskt och fysiskt välbefinnande” (s 51). Forskare problematiserar begreppet hälsa och visar
att det är otydligt vad hälsa är och vad eleverna bör kunna om hälsa inom ämnet (Thedin
Jakobsson, 2004; Larsson & Meckbach, 2007). I samtal med idrottslärarkollegor har jag
funnit att det kan upplevas svårt att genomföra undervisning kring hälsa. Hälsa kan väcka
olika typer av känslor, lycka och glädje över att må bra, men även skam, då hälsa kan
upplevas vara något som är fyllt av måsten. När Skolinspektionen 2009, utförde en flygande
tillsyn hade endast 12 av 800 noteringar koppling till begreppet hälsa (Skolinspektionen,
2010). Detta trots att det i kursplanen för ämnet idrott och hälsa tydligt framgår att det är ett
kunskapsämne. Londos (2010) visar exempel på undervisning inom ämnet idrott och hälsa,
som syftar till att elever utför aktiviteter istället för att de lär sig olika typer av färdigheter.
Hälsa i dagens skola, menar Londos, är lika med svett, om eleverna svettas under lektionerna
är syftet uppnått. Att fokusera på varför aktivitet kan vara bra eller hur kroppen påverkas sker
inte i samma grad, vilket leder till att lärandet minskar och en undervisning präglad av
reproduktion av olika rörelser, som eleverna till stor del redan behärskar (Londos, 2010).
I ovanstående sammanhang har min studie vuxit fram. Nedan i artikeln berättas om studiens
syfte, därefter beskrivs valda metoder, den teoretiska utgångspunkten, sedan följer tankar
kring upplägget av studien, samt avslutningsvis relevansen av den.

Syfte
Studiens syfte är att skapa en förståelse av hur hälsa uppfattas och förstås av elever i årskurs 9
och hur hälsa genom deras förståelse kan gestaltas på ett meningsfullt sätt i ämnet idrott och
hälsa.
Mina frågeställningar är:
1. Vad är hälsa för elever i årskurs 9?
2. Vad vill eleverna veta mer om kring hälsa?
3. Hur önskar eleverna att undervisningen kring hälsa ska se ut?
Metod
Metoderna jag inledningsvis valt att använda i mitt projekt är intervjuer och frågeformulär.
Fyra klasser ingår i projektet, dessa klasser går på fyra olika skolor. I varje klass har jag i
grupp intervjuat fyra elever, övriga elever besvarade enskilt samma frågor skriftligt som jag
ställde under intervjun. Elevernas lärare i ämnet idrott och hälsa intervjuade jag enskilt kring
deras syn på hälsa. Jag valde detta för att få en första inblick i vad hälsa är för lärare och
elever. För att mer djupgående kunna undersöka elevernas tankar kring hälsa, kommer jag att
genomföra en skriftlig dialog via internet, med enskilda elever. Eleverna har själva valt hur de
vill kommunicera med mig, de flesta mailar mig via sin epost adress, övriga skickar
meddelande via sitt facebook konto till min privata grupp. Den skriftliga dialogen sker under
våren och genomförs som en mailkonversation, dvs stängd för andra än mig och eleven.
För att erhålla mycket information om varje individ har jag valt att genomföra min forskning
på ett kvalitativt sätt, vilket har som följd att antalet individer som ingår i den delen av studien
som rör dialogen på internet är begränsat till ca 20 elever. Min intention är att tolka och förstå
den empiri jag erhåller (Alvesson & Sköldberg, 2008; Öhlander, 2011).
Teoretisk utgångspunkt
Jag har valt att utgå ifrån John Deweys och Thomas Ziehes tankar kring att vuxenvärlden bör
ta ungdomar och deras värld på allvar. Dewey (2009) menar att intresse främjar förmågan att
lära och om läraren har kunskap om vad som intresserar eleven är mycket vunnet på förhand.
Då vet läraren vad eleven är mogen för och vilket material som lämpar sig bäst. Det går inte
att låtsas att alla elever fungerar på samma sätt och att ett upplägg passar dem alla bara för att
de råkar går i samma klass. Hur en individ närmar sig en sak, vilken attityd han eller hon
uppvisar, beror bland annat på medfödd begåvning, tidigare erfarenheter och livsinställning
(Dewey, 2009).

Enligt Ziehe (1989) lever dagens ungdomar idag i en ”livsvärld”, där populärkulturen och
nätet bildar norm för vad som är värt att veta. Ungdomarna vet inte mindre än förr, men de vet
andra saker och inom områden som intresserar dem vet de ofta mycket. Tidigare var medier,
film och musik ett fritidsfenomen, nu är samhället mindre traditionsbundet och
populärkulturen har blivit det övergripande mediet som pågår dygnet runt. Vidare menar
Ziehe (1989) att de sociokulturella ramarna förändrats på olika sätt. Ett av dessa är att
ungdomar idag kan uppleva och iaktta flera olika och ibland också ömsesidigt uteslutande
livsstilar. Offentligheten och massmedierna nästan tvingar på människor dessa livsstilar och
tvingar oss att välja hur vi ska leva. Ibland önskar vi leva på ett sätt som vi inte kan
förverkliga, vilket kan leda till en känsla av att jag inte har valt rätt, jag har missat något,
menar Ziehe (1989).

Tankar kring upplägget
E-post är en variant av asynkron interaktion på internet, dvs kommunikationen är inte
beroende av att deltagarna närvarar samtidigt (Hyltén-Cavallius, 2011). Att använda internet
gör det möjligt för mig, som utomstående aktör och som inte träffar eleverna varje vecka, att
ställa frågor till eleverna, att dela olika hälsorelaterade texter och filmklipp med eleverna och
be dem reflektera kring dessa.
Isbergs avhandling från 2009, visar att träningsdagboken med en feedbackkomponent,
utgjorde en av flera inspirerande faktorer som kan bidra till ett mer fysiskt aktivt liv. Genom
träningsdagboken gavs en möjlighet till enskild dialog mellan lärare och elev. Under en vanlig
lektion i idrott och hälsa, är en elev sällan ensam med sin lärare. Kommunikationens
betydelse för lärande, lyfter Englund (2007) fram i sin artikel. Han menar att olika former av
kommunikation mellan lärare och elever, samt mellan elever, är nödvändigt för att skapa
meningsfull undervisning i dagens skola. Tanken med dialogen är att nå även de elever som
inte hörs så mycket i ordinarie undervisning.
Enright och O’Sullivan (2011) skriver att deltagande studier som involverar unga människor,
kan leda till intressant empiri och att forskningsfrågor kan besvaras på ett mer autentiskt sätt
än utan de ungas röster. Mina informanter går i årskurs 9 och är därmed 15 och 16 år gamla,
vilket även medför att det är extra viktigt för mig att ta särskild hänsyn till dem. Jag måste t ex
vara lyhörd och respektera hur mycket var och en är villig att delge mig av sina tankar och
upplevelser (Wright & O´Flynn, 2011: Enright & O’Sullivan, 2011: Carlström, 1999).

Relevans av studien
Min förhoppning är att jag i min studie ska komma fram till vilka delar inom hälsa som
eleverna finner angår dem och är intressanta, samt hur detta skulle kunna komma till uttryck i
undervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Hur väl överensstämmer elevernas tankar om
hälsa med innehållet i ämnets kursplan? Jag hoppas att lärare kommer att finna min
undersökning intressant och användbar.
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Studie om interaktion mellan idrottslärare och elever i åk 1-6
ur ett genusperspektiv.
Inga Oliynyk
Forskarskola i idrott och hälsas didaktik
Idrottsvetenskapliga institutionen, Malmö högskola
Inledning
Genom historiens gång har idrottsrörelsen varit en manlig arena och fastän det inte finns
någon betydande fysiologisk skillnad mellan pojkar och flickor bedrivs idrottsaktiviteter och
skoltävlingar ofta med åtskillnad mellan könen, en ordning som anses vara självklar (Larsson,
2007). Både elevers och lärares uppfattningar om hur flickor och pojkar är och vad som
intresserar dem i idrott samt det som uppfattas som självklart vad gäller manligt och kvinnligt
kan göra att det är svårt att genomföra undervisning som är likvärdig och där inget av könen
favoriseras.
Bakgrund
Genus är något som angår oss alla, något som vi i viss mån måste ta hänsyn till och som vi
hela tiden är medskapare till (Davies, 2003). Att vara medskapare innebär att ha möjlighet att
omskapa. Genus, det sociala könet, påverkas av kultur, ras och normativa ordningar. Genus
ser alltså olika ut beroende på vart i världen man befinner sig (Davies.2003). Genus skapas
och omskapas på många arenor i det sociala livet. En av dessa är idrottsundervisning i skola.
Karin Redelius, högskolelektor i pedagogik och verksam vid Gymnastik- och
idrottshögskolan i Stockholm, menar att:

Små flickor och pojkar som börjar med idrott lär sig inte bara åka skridskor, göra en piruett
eller skjuta ett slagsskott, slå en volt eller simma frisim, de lär sig också vad som förväntas av
de som pojkar och flickor, hur manligt och kvinnligt uppfattas och därmed hur de ska vara för
att passa in och bli accepterade. (Redelius, 2002 s.21)

Flickor och pojkar delas oftast upp i två homogena grupper där deras intressen, behov och
beteenden anses styrda utifrån könstillhörighet, trots att det oftast råder större skillnad inom
könet än mellan könen (Connell, 1995). Larsson (2007) menar att den bild som ofta figurerar
inom skolämnet idrott och hälsa är att pojkar vill tävla och ägna sig åt bollspel medan
flickorna tar avstånd från tävlingsmoment och gärna tränar aerobics eller dansar. Eftersom

idrottsundervisning utgör en av de arenor där kön konstrueras finns goda möjligheter att bryta
traditionella könsmönster (Redelius, 2002), vilket också är en av skolans uppdrag:

…Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns rätt och möjligheter. Det sätt på
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som
ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme
för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av
könstillhörighet. ( Skolverket ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011”)
Mina iakttagelser somverksam idrottslärare har fått mig att upptäckaatt lärare, men även
elever, ofta delar upp idrottsaktiviteter enligt mallen - ”manliga” respektive ”kvinnliga”. Detta
innebär att båda parter kan ha en tydlig föreställning om att pojkar skall vara intresserade
avvissa aktiviteter och flickor av andra aktiviteter vilket kan innebära att de förmodligen inte
har någon neutral syn på idrottsaktiviteter.
I de lägre årskurserna ses grupper/klasser på idrottslektioner oftast som könsneutrala, d v s
både pojkar och flickor erbjuds gemensamma lekar, motorikträning och andra hälsofrämjande
aktivitetersom inte direkt är ”färgas av” köntillhörighet. Med åren börjar eleverna, och även
lärare, få mer könssegregerad inställning till idrottsaktiviteter. De börjar ”se könet” i
idrottsaktiviteterna.
Syfte
Syfte med min studie är att beskriva och analysera möte och interaktion mellan idrottslärare
och eleverna i de lägre skolklasserna ur ett genusperspektiv. Tidigare genusteoretisk forskning
om idrott och hälsa har framför allt satt fokus på könsmönster i ämnet. Min avsikt är att
belysa lärarens möjligheter att påverka dessa mönster och ta reda på hur detta i så fall skulle
kunna gå till. Man kan tänka sig att reda ut detta syfte med hjälp av frågeställningar som kan
formuleras ungefär så här:
·

Finns det skillnad i idrottslärarens sätt att bemöta flickor respektive pojkar i åk 1-6 på
idrottslektioner?

·

Sker det en ändring i lärarens sätt att kommunicera med flickor respektive pojkari åk 1
jämfört med åk 6?

·

Hur använder idrottsläraren språket vid förklaringar av idrottsaktiviteter?

Metod
För att kunna svara på dessa frågor är tanken attstudera idrottslektioner under perioden VT12 till VT-14. Informationen ska ”hämtas in” med hjälp av observationsstudier samt
videoinspelning av ordinarie idrottslektioner (Kaijser& Öhlander, 1999). Studien genomförs
på tre grundskolor på låg- och mellanstadiet med sammanlagt sex klasser – tre klasser i åk 1
och tre klasser i åk 4 under tre skolterminer. Tanken är att observationer ska omfatta
idrottslektioner med åk 1 och åk 4 som sedan följs upp under tre läsår, då ettorna har hunnit
bli treor, och fyrorna har hunnit bli sexor. På så sätt kan man få en vid bild över hur
utvecklingen i interaktionen mellan lärare och elever sker.Jag kommer att använda mig själv
och min undervisning som språngbräde till den övriga empirin.
Det vetenskapsteoretiska perspektivet i studien kan beskrivas som samhällsvetenskapligt. En
sådan ansats är vanlig i pedagogiska studier där fokus huvudsakligen är riktad mot olika typer
av påverkandeprocesser. Med detta projekt vill jag hitta ett sätt att få upp lärarnas ögon för
hur man konstruerar genusordningen på just idrottslektioner.
Till vilken nytta?
Syftena i läroplanen ska genomsyra skolans verksamhet och det öppnar möjligheter för fler
studier och undersökningar inom vårt ämne men även skall det väcka tankar hos både
idrottslärare men även elever om hur idrottslektionerna uppfattas och vad kan man lära sig på
idrotten. I idrott och hälsa finns det många möjligheter att arbeta med såväl genusfrågor
allmänt som att erbjuda eleverna arbetssätt som främjar elevernas identitetsskapande utan att
placera dem under förbestämda schabloner. Undervisning och fysiska aktiviteter är laddade
med innebörder som har formats historiskt. Det är möte med dessa innebörder som har med
kön och sexualitet att göra som eleverna utvecklar identiteter, förhållningssätt och smak eller
avsmak för idrott som ger sig tillkänna som könsmönster (Fagrell et al., 2009).
Med hjälp av min studie har jag för avsikt att öka medvetenhet kring hur undervisningen
eventuellt ställer upp ojämställda villkor för flickor och pojkar och inte om hur man anpassar
undervisningens innehåll och arbetsformer efter flickornas och pojkarnas behov.
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En aktion för att skapa en likvärdig bedömning i idrott och
hälsa
Stefan Bexell
Forskarskolan Idrott och hälsas didaktik
Malmö högskola, Idrottsvetenskap
Inledning
Min forskningsfråga handlar om att undersöka hur lärare gemensamt tolkar och bearbetar
kunskapskraven i LGR 11 för ämnet idrott och hälsa (åk 7 – 9).
Genom att använda aktionsforskning som metod kommer den praktiknära forskningen att
prägla projektet. Aktionsforskning innebär att min roll som forskare är att vara med, ta
initiativ, väcka frågor, driva förslag i dialog med deltagarna och detta skiljer sig mycket från
den traditionella rollen som forskare med en kritisk och passiv hållning (Olin, 2004).
Bakgrund
Under 2011 var jag ansvarig för implementeringen av den nya kursplanen (LGR 11) i idrott
och hälsa med idrottslärarna i min hemkommun. Uppgiften innebar att diskutera läroplanens
förändringar, syfte, centrala innehåll och kunskapskrav samt strukturera lokala pedagogiska
planeringar (LPP) i ämnet. I implementeringsarbetet var målsättningen att i de lokala
pedagogiska planeringarna också formulera vad som ligger till grund för bedömningen. När vi
skulle tolka värdeorden i kunskapskraven uppstod en hel del diskussioner och oenighet. Vi
hade inte heller vid den här tidpunkten något bedömningsstöd att tillgå och oavsett detta finns
inte heller en objektiv uppfattning om var gränsen går mellan värdeord som viss säkerhet,
relativt god säkerhet och god säkerhet. Det är i detta praktiska arbete forskningsfrågan
uppstått.
Betyg och likvärdighet
Elever har en rättighet till likvärdig bedömning oavsett bakgrund, vilken skola de går i och
vilken lärare de har. Kunskapskraven tillsammans med diskussionsunderlag,
kommentarmaterial och bedömningsstöd har som syfte att skapa förutsättningar för en
likvärdig och rättvis bedömning av elevers prestationer (Skolverket, 2012).
Betygens urvalsfunktion för framtida studier har också blivit allt viktigare för den enskilde
eleven. I ”high-stakes”1 sammanhang innebär detta att betyget i idrott och hälsa får lika stor
betydelse som alla andra ämnen för individen. Kopplingen mellan bedömning och lärande

1

En ”high-stakes” bedömning kan förklaras som att betyget får stort värde för antagning till högre studier.

måste därför lyftas fram och fokus på vad eleverna verkligen lär sig i ämnet idrott och hälsa
(Redelius & Hay, 2012).
Forskning om betyg och bedömning
Forskningen har under de senaste åren visat att idrottslärare haft svårt att förhålla sig till det
målrelaterade betygssystemet i LPO 94 och att det som idrottslärare anser vara viktig
”kunskap” har dålig överensstämmelse med styrdokumenten.
Elever kan nå ett högre betyg i idrott och hälsa utan kompetenser i mål som framhålls särskilt
i läroplanen som friluftsliv-orientering, dans, simning, hälsa medan att vara ombytt, aktiv och
positiv verkar genomgående vara det viktigaste för hög måluppfyllelse (Tholin, 2006;
Quennerstedt, Öhman, Eriksson, 2008; Redelius & Hay, 2009; Londos, 2010). Konsekvensen
av detta blir att ”bara du deltar och är fysiskt aktiv är du godkänd” (Quennerstedt m fl.,
2008;13).
Den svenska idrottsundervisningen har en stark tradition av föreningsidrott vilket också får
konsekvenser för måluppfyllelsen när lagbollspel blir ett dominerande inslag i undervisningen
(Lundvall & Meckbach, 2008; Londos, 2010). Detta gynnar oftast pojkar och ur ett
genusperspektiv visar studier att dessa har fördel i idrottsundervisningen (Larsson, Fagrell,
Johansson, Lundvall, Meckbach, Redelius, 2010).
Problemformulering
Problemformuleringen tar sin utgångspunkt först och främst i att frågan ställts av deltagarna i
den egna praktiken (Eriksson, 2007), men också i tidigare forskning.
I LGR 11 ska inte lärarna göra tolkningar i lokala betygskriterier som i LPO 94 och det mål
om likvärdighet i bedömning som den nya läroplanen framskriver är tydlig. Ur ett rättviseoch likvärdighetsperspektiv blir det därför en angelägen fråga att idrottslärarna når samsyn i
bedömningsfrågor.

Syfte
Mitt syfte är att undersöka på vilket sätt lärare gemensamt tolkar och bearbetar
kunskapskraven i LGR 11 och i vilken mån samsyn kan uppnås som innebär likvärdig
bedömning.
Frågeställningar
· På vilket sätt tolkar lärarna kunskapskraven och progression/värdeord i kursplanen för
idrott och hälsa enligt LGR 11?
· Vilka aspekter blir framträdande i bedömningsdiskussioner och tolkningar?

· Finns det skillnader/likheter i lärarnas tolkningar?
· Vad sker i processen, vad blir vi överens/ inte överens om?
· På vilket sätt utvecklar idrottslärarna sitt förhållningssätt till bedömningsfrågor genom
gruppsamtal/planering, diskussion och reflektion?
Metod
Projektet bygger på det nätverk av idrottslärare som etablerades vid implementeringen av
LGR 11 och utgör basen i arbetet. Det är 10 – 12 idrottslärare som ingår i nätverket fördelade
på 4 högstadieskolor, några mellanstadieskolor och en gymnasieskola.
Under hela 2013 kommer vi att ha regelbundna träffar där aktionsforskningens cykler är
grunden i forskningsprocessen. Planera, aktion, observation och reflektion. Det centrala är att
ställa frågor till deltagarna, iscensätta handlingar, följa processen och reflektera över vad som
sker (Rönnerman, 2004).
Redan tidigt i mina forskarstudier förstod jag att aktionsforskning befinner sig i gränslandet
mellan forskning och utvecklingsarbete och många gånger betraktas som ”common sense”,
men efterhand har jag också förstått att forskning/utveckling inte är varandras motsatser med
denna metod. Det finns ett glapp mellan en lärares vardagsarbete och den akademiska världen
och i Sverige har vi haft ett svagt intresse av aktionsforskning i skolor. Lärare har oftast
lämnats åt sig själva för att på egen hand uppfinna hjulet och detta har varit en orimlig politik
då den målstyrningsprocess som ökat i skolan ställt höga krav och skapat höga förväntningar
(Madsen, 2002).
Att deltagarna är med från början och själva får formulera vad som kommer att diskuteras är
nödvändigt för en bra start med aktionsforskning (Carlgren, 2012). Förloppet går att se med
ett ”bottom-up” perspektiv, d.v.s. att praktikerna själva lyfter problem, ställer frågor och
agerar för en förändring (Rönnerman, 2004; 14). Samtidigt kan det vara svårt att veta exakt
vad som kommer att hända när man startar ett projekt och ofta innebär detta en ”luddig”
början (Casey & Dyson, 2009).
Inspiration till aktionsforskning har jag bl.a. hämtat i Ashley Caseys forskning (Casey, Dyson
& Campbell, 2009; Casey & Dyson, 2009; Casey, 2012). Casey är ett exempel på en brittisk
aktionsforskare som med ett personligt och kritiskt förhållningssätt tillämpat aktionsforskning
som en metod i idrottsundervisningen för att se effekter av kooperativt lärande och
undervisningsmodellen Teaching Games for Understanding (Rossi & Tan, 2011).

Casey (2012) menar att om en förändring ska åstadkommas måste det ske i de kulturella och
diskursiva villkor där de inblandade befinner sig, d.v.s. i den verksamhet jag och mina
kollegor arbetar. Jag har också inspirerats av den pedagogiska modellen PAR(Participation
Action Research) som betonar att om en förändring skall nås krävs en medverkan och att ge
en möjlighet för alla röster att höras (Enright & O´Sullivan, 2010).

Empiriinsamling kommer att ske på följande sätt;
-

Alla planeringstillfällen och gruppdiskussioner dokumenteras

-

Gruppdiskussionerna kan också ha inslag av intervjuer (gruppintervjuer) där frågor
uppmuntrar deltagarna att prata med varandra för att kunna se ståndpunkter som är
gemensamma eller där man är oense (Rönnerman, 2004; Rossi & Tan, 2011).

-

Under aktionen har jag för avsikt att besöka alla deltagande lärare för
semistrukturerade intervjuer (Ennis & Chen, 2012) som innehåller frågor som berör
den aktion och de diskussioner som är på väg att avslutas.

-

Under senare delen av projektet planeras att filma valda delar av undervisningen som
är relaterat till bedömning. Detta analyseras på individnivå (enskild lärare), men blir
också underlag för gruppens (nätverkets) diskussioner.

Att fånga upp deltagarnas tankar genom intervjuer kring det gruppen diskuterat och de
enskilda lektionerna som filmas blir en värdefull återkoppling till hur enskilda lärare resonerar
om de problem aktionen avser. Eftersom deltagarna är involverade i en forskning som berör
deras egen verksamhet är det viktigt att de också är villiga och uppriktiga till att uttrycka sina
tankar och idéer (O`Brien, 1993).
Etiska ställningstaganden
Eftersom jag kommer att bedriva min forskning med kollegor ställer detta stora krav på mitt
sätt att agera men å andra sidan kommer jag inte heller att behöva lägga tid på att bygga
relationer och förtroende. Det är också viktigt för mig att nätverksträffar, intervjuer och annat
som har med projektet att göra inte inkräktar för mycket på deltagarnas tid. Jag hoppas också
att de står upp för sina tankar och idéer när vi träffas och att de känner att ”mina åsikter” är
viktiga i sammanhanget.
Vanliga problem som kan uppstå i aktionsforskning är oftast av etisk art (Rossi & Tan, 2011).
De etiska aspekterna har jag varit noggrann att delge mina kollegor, allt för att inte hamna i
svårigheter. Jag hoppas med hjälp av detta kunna följa de två absoluta krav som finns för hela

forskningsprocessen, nämligen att visa respekt och att vara ärlig (Lagergren, Fundberg, Book,
2009).
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Friluftsliv i stadsmiljö i idrott och hälsa i gymnasieskolan
Anette Nordh, Idrottsvetenskapliga institutionen, Malmö högskola
anette.nordh@mah.se

Inledning
Det finns flera rapporter som tydliggör att friluftsliv inte utövas i någon större utsträckning i
idrottsundervisningen i svensk skola, trots att det sedan länge funnits med i styrdokumenten
för ämnet (Backman, 2008). Genom samtal med idrottslärare har jag förstått att friluftsliv är
ett moment som skapar problem i undervisningen. Orsakerna till detta verkar vara flera, men
för idrottslärare som undervisar i stadsmiljö, framhålls främst bristen på grönområden i
närheten av skolorna. I de nya styrdokumenten för idrottsämnet, Lgy11, är friluftsliv ett av få
moment som omnämns, vilket jag tolkar som att Skolverket anser det vara viktigt. Men hur
undervisar idrottslärare i friluftsliv som tjänstgör på skolor i stadsmiljö och var bedriver de
denna undervisning?

Bakgrund
Tidigare forskning visar att idrottslärare genom åren har haft problem med att genomföra
undervisningen i friluftsliv (Svenning, 2001). Trots att friluftsliv värderats högt i kursplanerna
för idrottsämnet, har det inte förekommit i någon större utsträckning (Backman, 2008).
Ursprungligen kunde friluftsliv bedrivas under upp till 20 friluftsdagar per läsår år, vilka
genom åren minskat i antal, för att helt avregleras i samband med införandet av läroplanerna
Lpo 94 och Lpf 94 (Svenning, 2001). Svennings rapport för Skolverket (2001) visar att
friluftsundervisningen minskat ytterligare sedan avregleringen av friluftsdagarna år 1994.
Efter avregleringen blev det upp till varje skola att besluta om antalet friluftsdagar och i
idrottsämnets kursplan blev målen alltmer allmänt utformade, utan att ange ett konkret
innehåll (Annerstedt, 1989). Orsakerna till att idrottslärare upplevt svårigheter i att undervisa i
friluftsliv, menar Backman (2004) bland annat beror på bristande kunskaper. Idrottslärare har
främst utbildats i ”exklusivt” friluftsliv, som fjällvandring och utförsåkning, istället för
naturnära som han ser som mer användbart i skolan (Backman, 2007). Svenning (2001),
tydliggör dessutom idrottslärarnas osäkerhet kring innehållet i friluftsliv, vilket han främst
anser berott på att styrdokumenten varit otydliga. Detta har fått till följd att idrottslärare gjort
egna och olika tolkningar. Det framgår även att faktorer som ekonomi, klasstorlek, tid och
geografiskt läge är faktorer som begränsar undervisningen i friluftsliv (Svenning, 2001).

Trots att tidigare forskning visar på flera problem med friluftsundervisningen, är friluftsliv ett
av få moment som omnämns i Skolverkets (2011) senaste styrdokument för idrottsämnet,
Lgr11 och Lgy11. Utomhusvistelse i naturen får ett centralt värde i kursplanerna för såväl
grundskolan som gymnasieskolan, vilket tyder på att friluftsliv värderas högt av Skolverket
(Meckbach & Stenberg (2012). I Lgy11 framgår under målbeskrivningen i kursplanen för
idrott och hälsa bland annat: ”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att
eleven fördjupar sina kunskaper om och i idrott och friluftsliv, samt lär sig ta ansvar för och
utnyttja naturen för rekreation och friluftsliv” (Skolverket, 2011, s. 2). Under kursinnehållet
framgår att ”Eleverna ska ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av
friluftsliv” (Skolverket, 2011, s. 4). Min tolkning är att Skolverket anser att friluftsliv är
viktigt och att en hel del undervisningstid ska ägnas åt detta moment. Men hur möjliggörs
friluftsundervisningen för idrottslärare och elever på skolor i stadsmiljö och hur går den till?

Begreppet friluftsliv
Det finns flera definitioner av begreppet friluftsliv, vilket skapat en osäkerhet hos idrottslärare
om vad momentet ska innehålla i idrottsämnet (Svenning, 2001). Den mest använda
definitionen (Backman, 2004), som oftast förekommer i artiklar och forskningsrapporter lyder
”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling” (Kulturdepartementet, 1999, s. 15).
Frågan är emellertid om denna definition stämmer överens med det friluftsliv som ingår i
idrottsämnet, men som inte tydligt definieras i styrdokumenten? Är det så att Skolverket
värdesätter friluftsliv i idrottsundervisningen, på grund av den forskning som visar att
friluftsliv ger ett hälsosammare liv, men överlåter till idrottslärarna att själva tolka vad som
ska ingå? Zettersten och Kvarnbäck (2007) skriver att ”Friluftsliv ger friskare människor”, att
”Friluftsliv kan leda till förbättring av folkhälsan” och att ”Utevistelse och upplevelser i natur
gör gott för både kroppen och den psykiska hälsan” (s. 2). Ericsson, Grahn och Skärbäck
(2009) visar att det finns en mängd forskningsresultat som tydliggör att naturen är viktig för
vår fysiska och psykiska hälsa.
Varför friluftsliv i idrottsämnet
Motiven för friluftsliv i idrottsämnet har enligt Svenning (2001) under åren skiftat från att
vara: en metod, stärkande och härdande av nationen, en motvikt till stillasittande, till en grund
för miljömedvetenhet och begreppet har successivt erhållit en alltmer framträdande roll i
styrdokumenten. Vad skiljer då friluftsliv från andra former av aktiviteter? Backman (2004)
menar att friluftsliv har ett egenvärde, eftersom utövaren gör det för sin egen skull utan att få

något tillbaka i form av exempelvis god kondition eller stora muskler. En vanlig uppfattning
är att friluftsliv kan innebära såväl vistelse som aktivitet, vilket Backman tolkar som att fysisk
rörelse inte måste vara en förutsättning för att utöva friluftsliv. Däremot är det vanligt, att
definitionerna på friluftsliv innehåller krav på att aktiviteten (eller vistelsen) ska bedrivas
utomhus eller i naturen, menar han.

Närhet till naturen
Vi vet att tillgänglig och intressant närliggande natur underlättar för att utöva friluftsliv, men
enligt Zettersten och Kvarnbäck (2007) har tätortsnära natur tyvärr ofta svårt att hävda sig när
städer växer och grönytor splittras upp. Kommunerna har här en huvudroll genom sitt ansvar
för samhällsplaneringen och det handlar om både ökad tillgänglighet till grönområden och om
en medveten planering för att ta hand om naturområden som är viktiga för friluftslivet.
Framförallt är den tätortsnära naturen viktig. Den större delen av befolkningen som bor i
städer får helt enkelt nöja sig med parkerna för att utöva friluftsliv, menar Ericsson, Grahn
och Skärbäck (2009), som samtidigt bekymrar sig för att kommunalpolitikerna alltmer
minskar de gröna ytorna i städerna. I Malmö stad prioriteras bostäder på den begränsade mark
som skulle kunna användas för friluftsliv och i både Malmö och i Stockholm saknar runt 20 %
av invånarna grönområde inom 300 m, vilket brukar anges som det avstånd som människor
orkar bege sig för att använda ett grönområde i Sverige (2009). Min uppfattning är att flera
skolor i de större städerna inte har närheten till naturen enligt denna syn, vilket jag ser som en
av orsakerna till varför det inte undervisas i friluftsliv i idrottsämnet i större utsträckning.
Bristen på grönområden har visat sig begränsa omfattningen av stadsnära friluftsliv och
minskningen av gröna ytor fortsätter alltså att minska (Ericsson, et al., 2009).

Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva och diskutera idrottslärares uppfattning om och
möjligheter till undervisning i friluftsliv i stadsmiljö, samt att erhålla en vidgad och fördjupad
förståelse för de eventuella faktorer som begränsar undervisningen.

Följande frågor utgör utgångspunkten för studien:
-Vilken är den allmänna bilden av vad friluftsliv är?
-Vad är friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa?
-Vilka är idrottslärares föreställningar om vad friluftsliv är?

- Vilka moment ingår i undervisningen av friluftsliv?
-Vilka faktorer avgör innehållet i friluftslivsundervisningen?
-Vilka begränsningar sätter tid och rum för idrottslärares undervisning i friluftsliv?
-Hur är möjligheterna att genomföra undervisning i friluftsliv i stadsmiljö med utgångspunkt
från skollagen?
-Hur kan jag relatera idrottslärarnas undervisning i friluftsliv till den satsning på rum och ytor
som sker i Malmö stad?

Teoretisk utgångspunkt
Tidigare forskning och samtal med idrottslärare verksamma i stadsmiljö, visar bland annat att
det geografiska läget har betydelse för möjligheten att genomföra undervisning i friluftsliv.
Det rumsliga perspektivet, det vill säga var undervisningen i friluftsliv äger rum, ser jag
därför som en intressant utgångspunkt för min studie om friluftsliv i stadsmiljö. Som
teoretisk ram väljer jag därför ett tidsgeografiskt perspektiv, där tid och rum är avgörande för
alla aktiviteter (Hägerstrand, 1974). I idrottsämnet har lärare begränsad tid för undervisning
med eleverna, där många olika aktiviteter ska få plats i ämnesinnehållet. Olika aktiviteter,
som till viss del styrs av Skolverkets kurs- och ämnesplaner för idrottsämnet konkurrerar med
varandra om den begränsade undervisningstiden. Eleverna ska ibland förflytta sig till lämpliga
platser, eller rum, där undervisningen genomförs och där tiden för förflyttningen begränsar
aktivitetens omfattning. Rummet för undervisningen av de olika friluftslivsaktiviteterna
menar jag kan avgöra kvaliteten på undervisningen.

Metod
I min undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod, då jag söker
kvalitativ, fördjupad information om idrottslärares undervisning i friluftsliv. Syftet med
kvalitativa metoder är just att erhålla en djup förståelse för informanternas perspektiv (Ennis
& Chen, 2011). För att inhämta min empiri, har jag i första hand valt att använda mig av
intervjuer med halvstrukturerade frågor, detta för att skapa en likvärdighet i frågorna, men där
informanterna tillåts svara fritt med öppna svar. Intervjuerna spelas in med hjälp av en
diktafon, för att senare transkriberas och genomförs på de skolor där informanterna tjänstgör.
Anledningen till detta är att det kan vara lämpligt att diskutera deras undervisning i ”den rätta
miljön”, dels för att det spar tid för lärarna. Jag har fördjupat mig i ämnet för att kunna
bemöta informanterna med lämpliga följdfrågor, frågorna har även förberetts noga, för att öka
möjligheten att få svar på just det som efterlyses i undersökningen.

Genom att kontakta stadsarkitekter i Malmö kommun, är min förhoppning att få reda på hur
den framtida planeringen ser ut för grönområden och parker på allmän mark i kommunen. Jag
ämnar även göra en begreppsanalys av ”friluftsliv”, för att studera vad begreppet står för i
skolans idrottsämne och i samhället, samt genomföra en dokumentstudie kring friluftsliv i
skolans styrdokument för idrottsämnet.

Informanter
Jag har valt att begränsa min undersökning till idrottslärare i kommunala gymnasieskolor i
Malmö stad. Detta beror på att jag själv har mest erfarenhet från denna skolform efter att ha
tjänstgjort som idrottslärare under de senaste femton åren i gymnasieskolan. Jag har via mail
erhållit tillstånd från rektorerna att genomföra undersökningen på deras skolor. Därefter har
jag kontaktat idrottslärarna och frågat om de vill delta i min studie. Hittills har jag erhållit
positiva svar från åtta idrottslärare och genomfört intervjuer med fem. Tanken är att intervjua
så pass många lärare, att jag får en bred bild av idrottslärares undervisning i friluftsliv.
Intervjuerna kommer att följas upp med undervisningsobservationer. Det finns även tankar på
att intervjua stadsarkitekter på stadskontoret i Malmö för att få reda på deras framtida planer
för grönområden i staden.

Forskningsetiska överväganden
Etik och moral är viktiga aspekter i all forskning. Som förskare gör man mer eller mindre
alltid intrång i människors liv (Lagergren, Fundberg & Book, 2009). Viktigt är att tänka på att
alltid ”visa respekt och vara ärlig” (s. 38). Jag måste ju ta i beaktande att idrottslärarna kan
uppleva en känsla av att jag ska granska dem och att jag gör intrång i deras arbete, eftersom
jag är en kollega som vill undersöka deras undervisning. I min förfrågan till idrottslärarna har
jag kortfattat beskrivit mitt projekt och förklarat att de inte kommer att namnges i
undersökningen. Informanterna kommer att få ta del av transkriberingen av intervjuerna, för
att få möjlighet att göra ändringar eller kompletteringar. Efter avslutat arbete kommer de få
tillgång till min studie, då de i högsta grad bidragit till resultatet.
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Det viktigaste ämnet i skolan?
Många gånger benämns ämnet Idrott och Hälsa som det viktigaste en elev har på sitt
schema, oavsett om det gäller grundskoleutbildning eller den gymnasiala utbildningen.
Anledningen till att det uppfattas som viktigt är förmodligen för att ämnet ska utbilda
eleverna om den viktigaste tillgången vi har, vår hälsa.

Som kärnämne under den förra gymnasieförordningen fanns det, i jämförelse med
andra kärnämnen, väldigt lite kursmaterial och många verksamma idrottslärare fick
arbeta ihop sitt eget material som de använde i sin undervisning. Ett tillvägagångssätt
som inte bara tar mycket av en lärares arbetstid men också ökar skillnaderna i
undervisningen mellan olika skolor. I takt med att GY11 utformades och det nya
innehållet blev tillgängligt bestämde jag och en kollega oss för
att skriva nytt läromedel till kurserna Idrott och Hälsa 1 & 2. Vi
ville skapa ett användbart verktyg för idrottslärare, så att mer tid
kunde läggas på eleverna, lektionsplaneringar, utvecklande av
bedömningsfaktorer mm. Dessutom ansåg vi att ett bra
kursmaterial också skulle validera ämnet och befästa dess
anseende som det viktigaste ämnet i skolan.

Idrott och Hälsa är ett kunskapsämne som blandar praktiska färdigheter med teoretiska.
En viktig sak, enligt oss, var att göra ”nyttan” med den fysiska aktiviteten tydlig för dess
utövare och inte bara belysa själva utförandet. Ett livslångt lärande utifrån detta
perspektiv, skapar väldigt goda förutsättningar för en livslång prioritering av fysisk
aktivitet och rörelse.

Bokens uppbyggnad
Boken är utformad för kurserna Idrott och Hälsa 1 & 2 och innehåller sammanlagt tio
kapitel, som alla har tydlig koppling till de båda kursernas centrala innehåll. Dess fakta
är tagen från aktuell forskning i de olika områdena och efter feedback från elever har
texten också gjorts lättillgänglig för läsaren. Kapitlen inleds med en beskrivning av en
profil eller händelse, som väcker läsarens uppmärksamhet och mersmak.

Till kursmaterialet skrevs också en övningsbok, för att ge den undervisande läraren
ytterligare ett verktyg. Övningsboken innehåller tre delar till varje kapitel: Begrepp och
fakta, Praktisk Tillämpning och Diskussion och Redogörelse. Detta underlättar arbetet
med utformandet av exempelvis examinationsuppgifter men också de praktiska
lektionerna. Viktigt att notera är att övningsboken inte är en lärarhandledning, utan ska
ses som ett redskap och inte som en pekpinne.
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Roger Federer - tidernas störste idrottsman någonsin?
Han har utnämnts till världens bäste idrottsutövare alla kategorier fyra år i rad. Han
har fler Grand Slam bucklor än någon annan och han har varit bäst i världen i
sammanlagt mer än fem år. Den samlade tennisexpertisen är överens: Roger Federer är
världens genom tiderna bäste manlige tennisspelare. Ingen har som denne 31-årige
gentleman lyckats få tennis till en skönhetsupplevelse fullt i klass med andra konstarter.
Om denne schweizare också kan titulera sig världens bäste idrottsman någonsin, ja det
råder det naturligtvis delade meningar om.
Fotbollsikonen Pelé, tungviktslegenden Muhammad Ali, sprintern Carl Lewis och
basketliraren Michael Jordan. Listan över idrottens absolut största ikoner på herrsidan kan
göras åtskilliga hyllmetrar lång. Att alla tiders störste racketsvingare Roger Federer, också hör
hemma i detta celebra sällskap är en självklarhet efter schweizarens fullständigt bländande
karriär i den bredaste av alla individuella sporter.
Federers meritlista är en svettig läsning, en enda lång svit med mer eller mindre fenomenala
rekord.
Ingen har suttit på världens tennistron lika många veckor som den elegante schweizaren som
toppar den statistiken med sina 302 veckor. Just nu står det 17 Majors på 31-åringens
visitkort, triumfer som dessutom är tagna på samtliga tre spelunderlag, gräs, grus och
hardcourt.
Fyra år i rad (2005-2008) fick Federer ta emot ”Laureus Sports Award” som världens bäste
idrottsman och att han också är ett föredöme när det gäller sportslighet framgår av att han hela
åtta gånger har fått ta emot den prestigefyllda utmärkelsen ”Sportsmanship Award”.
Vad är hemligheten bakom hans omåttliga popularitet? Skälen är många som jag ser det.
Först och främst har han under en följd av år varit outstanding i en globalt omspännande idrott
som tennis och tyngst väger tveklöst hans suveräna samling av Grand Slam-titlar. Inte minst
hans sju(!) bucklor i Wimbledon är ytterst imponerande.
För finsmakarna som begriper sig på tennis är hans bländande racketföring något alldeles
enastående. Likt en magisk trollstav för han slaginstrumentet genom luften och det ger
åskådaren omedelbart associationer till stilarter av helt annat slag.
De klassiska tungviktsmötena med den ständige antagonisten Rafael Nadal har fångat ett
intresse långt utanför de som normalt följer tennisens resultatlistor. Man kan lugnt konstatera
att Federer-Nadal uppgörelserna i de stora finalerna tillhörde idrottsvärldens höjdpunkter,
fullt i klass med Muhammad Alis duster i ringen eller Ronaldhinos konster på fotbollsplanen.
Det var drömmöten som mycket starkt manifesterat tennissporten runt om i världen.
Svensk publik har bara vid två tillfällen fått njuta av den schweiziske legenden live, då den
förre världsettan lockades till ATP-turneringen Stockholm Open för ett par år sedan.
Undertecknad fick en exklusiv pratstund med den förre världsettan i samband med hans unika
visit på svensk mark.
Vad är det som gjort att du valt att komma till Sverige och spela Stockholm Open?
- Först och främst har jag goda relationer med svenskar. Jag är god vän med Björn Borg
och så har jag ju haft Peter Lundgren som tränare i flera år. Det har gjort att jag lärt
mig en hel del om Sverige och är blivit väldigt förtjust i landet och jag ser verkligen
fram emot att äntligen spela Stockholm Open igen.
Minns du något från ditt förra besök i Stockholm?

-

Ja, även om det var länge sedan kommer jag ihåg Kungliga Hallen som en mycket
trivsam arena. Att jag fick stryk av Vinciguerra i en tight match den gången har jag
nästan glömt.

Jag vet att du är en stor språkbegåvning och också behärskar lite svenska?
- Ha, ha, jo du har rätt. Min förre tränare Peter Lundgren har lärt mig några ord. Hur
mår du? Bra, tack.
Det kan tilläggas att Federer utan större bekymmer stod som vinnare i den svenska
huvudstaden. Folk sprang benen av sig för att få njuta av hans artisteri och Kungliga
Tennishallen var smockfylld varenda kväll schweizaren höll show.
Den schweiziske tennisikonen fick lämna över platsen som världsetta till serben Novak
Djokovic i fjol, men är fortfarande i högsta grad med i diskussionen när det vankas tunga titlar
i form av framförallt de fyra Grand Slam titlarna.
Federer hade fem gyllene år, 2003 till 2007 då han var om inte totalt överlägsen, så den
spelare som klart dominerade och framförallt i Grand Slam sammanhang var han omutlig. Det
var då han lade grunden till sin rekordsamling och klättrade raskt till positionen som världens
obestridlige tenniskung.
På alla underlag utom på spanjoren Nadals älskade grus, hade schweizaren ett övertag fram
till 2007. Då kom vändningen. När sedan den urstarke spanjoren numera även på hardcourt
visat sig jämbördig med Federer, pekade allt på att schweizaren passerat zenit i karriären.
Allrahelst som han allt oftare började springa på förluster mot betydligt lägre rankade spelare
än som var fallet under storhetstiden.
Den första Wimbledon-titeln bärgades 2003 då Peter Lundgren var hans coach och den skulle
följas av ytterligare fyra i rad vilket innebar att schweizaren tangerade Björn Borgs fem titlar i
tennisens ädlaste högborg. Fem raka vinster i US Open tillsammans med fyra triumfer i
Australien Open gjorde att Federer sakta men säkert gick ikapp och förbi Pete Sampras 14
Grand Slam-titlar.
Men 2008 blev ett tufft år för Federer som först drabbades av körtelfeber och försvann redan i
semifinalen i Melbourne mot Novak Djokovic. Året fortsatte i moll med att Nadal som vanligt
slog honom i Paris och till alla Federer-fans förtvivlan spräcktes brutalt hans segersvit på
Wimbledons välansade centercourt. Att Nadal i mästarens egen lejonkula, där han regerat i
fem långa år, skulle få Basels stolthet på fall gav chockstötar genom tennisvärlden.
Det som utspelade sig på Wimbledons centercourt den här söndagseftermiddagen går till
tennishistorien som århundradets kamp. Den hade precis allt i fråga om spänning, dramatik
och fantastisk tennis. Federer grät hejdlöst vid prisceremonin. Ännu en gång snuvades han på
den Grand Slam buckla som han innerst inne hade räknat med och var storfavorit till att vinna.
- God is killing me, fick han fram mellan tårarna och fruktade att han aldrig skulle nå
sina drömmars mål.
Att han till sist skulle lyckas bärga den enda stora titel som saknades på den glitterfyllda
prishyllan, den på Roland Garros, och den som var ojämförligt svårast för honom, var inget
annat än en bragd. Men man kunde inför turneringen ana att det fanns en ”Nu jäklar är det
min tur att vinna” attityd i schweizaren efter tre tunga finalförluster i svit mot omöjlige
gruskungen Nadal. Nederlag som sved länge i Federers bröst innan den förlösande och hett
efterlängtade triumfen blev verklighet.
Alla fördämningar brast för den känslige schweizaren när han äntligen fick lyfta bucklan mot
Paris himlen. Även om Federer är otroligt komplett har han aldrig favoriserat grusspel och att
bli Fransk mästare var en viktig milstolpe i karriären för alpsonen. Under en period hade han
också fått hjälp av av australiern Tony Roche, mest känd som mycket kompetent

dubbelspelare men också singelvinnare i Paris, för att förkovra sig på det långsamma
underlaget.
Att vägen till segern i viss mån möjliggjordes tack vare Robin Söderlings sensationella seger
mot Nadal i kvartsfinalen, är förstås en annan historia.
Segern i Paris tycktes ge Federer ny energi, spelglädje och harmoni och när det drog ihop sig
för de två veckornas spel på gräset i All England Club var han segervissare än på länge.
Kanske bidrog familjesituationen, då han och hustrun Mirka gick i väntans tider, till hans
avslappnade men fokuserade inställning till en ny fantastisk titel. Men Federer hade verkligen
marginalerna på sin sida i finalen och hade inte amerikanen Andy Roddick drabbats av
gummiarm när han med en enkel backhandvolley skulle lägga undan för att skaffa sig en 2-0
ledning i set, ja, då hade nog den andra raka finalförlusten varit ett faktum för gräskungen.
Federer är inte de stora ordens man och föredrar att ödmjukt ligga lågt om sin unika storhet.
Därför förvånade det en smula när han lite småkaxigt drog på sig en vit jacka, med siffran 15
broderat i guld på ryggen efter den makalösa finaldramatiken.
Nu var han förbi Sampras. Nu hade han fler Majors än någon annan i tennishistorien och nu
var de merparten av världens tennisexperter överens. Roger Federer är världens bäste manlige
tennisspelare genom alla tider.
Historien om unge herr Federer börjar inte långt från Basel vid foten av de tjusiga schweiziska
alptopparna i den lilla staden Oberwil, där han föddes. Pappa Robert och mamma Lynette lär
knappast ha ångrat att de placerade sin son i tennisskola när han precis fyllt åtta. Det dröjde
inte länge förrän hans tränare insåg att lille Roger var en talang utöver det vanliga och redan
som tioåring sopade han hem sin första juniortitel i de schweiziska juniormästerskapen.
I samma veva fick Peter Lundgren uppdraget att utveckla schweizisk juniortennis och något år
senare tog svensken den store talangen Roger Federer under sina vingar. För en tränare var
inte unge Roger enkel att ha att göra med på den tiden. Han hatade att träna, skickade ofta
racketar all världens väg och om det inte gick som han tänkt sig hände det att han ”tankade” i
vissa matcher. Peter fick kämpa för att få underbarnet att förstå att om han någonsin ska bli
något i tennis måste han lugna ner sig och träna mer. Med Peters erfarenhet och
dokumenterade skicklighet att få sina adepter på rätt kurs, lyckades han och fick vara med om
en utveckling och en storhetstid för schweizaren han knappast kunnat drömma om.
En annan tränare som senare kom att betyda mycket för Federer var amerikanen Peter Carter.
- Peter var inte min allra första tränare men jag upplevde honom som en äkta coach.
Han kände väl till mitt spel och han var den som gjorde att jag utvecklade ett brett
register från serve och volley till slice. Han visste exakt vad jag skulle göra när det inte
fungerade. Med åren blev han också en nära vän till mig och jag fick verkligen en
chock när han dog så ung, knappt 40 år.
Utvecklingen mot världstoppen gick i rasande fart för Federer. Redan som sjuttonåring
rankades han som världsetta bland juniorerna, vann både singel och dubbel i Wimbledon och
var finalist i US Open.
I samband med OS i Sydney 2000 träffade Federer sin blivande fru, Mirka Vavrinec. Hon
föddes i Slovakien men växte upp i Schweiz och var som bäst rankad 76:a i världen. Kort
efter hon blev tillsammans med Roger, valde hon att lägga ned sin egen karriär för att följa
honom istället. Idag sköter hon en del av makens affärer och fungerar både som manager och
agent.
Sommaren 2009 seglade paret in i äktenskapets trygga hamn och samma år blev de föräldrar
till tvillingflickorna Myla Rose och Charlene Riva. Viktiga händelser som fått Roger att
känna harmoni och själv erkänner han att han njuter av livet på ett helt annat sätt nuförtiden
och att tennis inte betyder allt i tillvaron längre.

Världens tennisexpertis var en smula förvånad över att Federer under flera år valde att tävla
utan någon tränare vid sin sida. Men framgångarna tycktes inte bli färre och själv var
mästaren inte särskilt orolig.
- Jag tycker att jag kan så mycket tennis att jag inte behöver någon coach, menade
Federer då.
Senare har han ändrat uppfattning och under de senaste åren har han tagit hjälp av amerikanen
Paul Annacone som tidigare jobbade med Pete Sampras.
Är man världsbäst i tennis tickar det självfallet in en och annan dollar och gör tillvaron i det
fallet tämligen bekymmerslös. Federer har hittills i karriären skrapat ihop närmare 77 miljoner
dollar bara i prispengar. Lägg därtill ett lukrativt kontrakt med Nike som inbringar mer än tio
miljoner dollar årligen. Världsmärken som Wilson, Gillette, Jura, Lindt och Mercedes spär
också på hans konton med skapliga summor.
Välgörenhet ligger mig väldigt varm om hjärtat har Roger Federer förklarat mer än en gång.
Och han satsar miljoner i flera stora projekt för hjälpverksamhet. Inte minst har han lämnat
bidrag vid stora naturkatastrofer och han stöttar FN:s barnfond Unicef varje år.
Efter jordbävningskatastrofen i Haiti för några år sedan, tog Federer initiativ till en
uppvisningsdubbel med två andra tennislegender, Andre Agassi och Pete Sampras i samband
med Australian Open. Andra exempel på den förre världsettans givmildhet är stiftelsen
”Roger Federer Foundation” som han startade 2003 och som ger bidrag till fattiga barn i
Sydafrika och som också supportar dem i deras idrottsutövning.
Det är ingen tvekan om att Federer varit den starkast lysande stjärnan på tennishimlen och han
har haft herraväldet i herrtennisen under merparten av det senaste decenniet. Självfallet har all
världens tennisexpertis och inte minst tränarna smulat sönder och analyserat hans
högeffektiva spel in i minsta detalj.
Den tidigare världsettan Jimmy Connors levererade en träffsäker replik för BBC för några år
sedan.
- I det moderna spelet är du antingen grus-, gräs- eller en hard court- specialist … eller
så är du Roger Federer.
Vari ligger hans storhet? Hur kan han ta det till synes så lugnt på banan? Slår han hårdare än
alla andra?
Först och främst kan vi konstatera: Federer har det bredaste registret i tennishistorien och
ingen är ens i närheten av hans magnifika sätt att skicka bollen fram och tillbaka över ett
tennisnät.
Han är en exceptionell begåvning som har fått världstennis att bli en skönhetsupplevelse,
ungefär som klassisk balett eller konståkning.
Schweizaren springer inte på banan, nej han flyter omkring i ett perfekt timat rörelsemönster,
där varje kroppsdel är i perfekt balans och får de följsamma slagrörelserna att se så löjligt
enkla ut.
Har någon sett Federer trött eller ens andfådd? Tänkte väl det. Hans stil är så optimalt
energibesparande att han knappt ens hinner bli våt under armhålorna under en match. Hans
teknik är okonstlad samtidigt som den är mer avancerad än någon annan spelares. Ta bara
hans oefterhärmliga konstslag med ryggen mot nät som nästan bara han behärskar till fullo.
De flesta som stått öga mot öga mot tidernas störste bekräftar att de blir enormt stressade av
hans rasande tempo, han ideliga variation i fart, skruv och placering. Mot Federer vet man
absolut ingenting om vilken boll man har att vänta sig härnäst. Som motståndare måste man
hela tiden vara på sin vakt och det tar på krafterna och det blir svårt att hålla fokus i längden.

Som person är Federer utåtriktad men även försynt och lågmäld. Hur många visste att han
älskar att imitera och en av hans favoriter i det fallet är Björn Borg som han härmar otroligt
väl.
Superlativen som slungats kring denne mycket specielle tennisspelare är lika oräkneliga som
stjärnorna i universum. Och sanningen är att Federer förtjänar varenda ett av dem.
Det finns inte ett ont ord att säga om denne gentleman vem man än frågar.
Klassisk är historien om Federer som när han förlorat i semifinalen i Australien Open, ringer
upp tävlingsledningen och frågar om det är något han kan hjälpa turneringen med innan han
flyger därifrån. En helt galen story som jag inte vet någon annan världsstjärna ens skulle tänka
tanken på att ställa upp på.
Idrotts- och tennisvänner världen över är rörande överens. Den dag Roger Federer väljer att
lägga racketen på hyllan lämnar han ett avgrundsdjupt tomrum efter sig.

Lennart Törnblad
expert internationell tennis
verksam för Svenska Tennismagasinet, Sveriges Radio och Canal Digital
lennart@tennismagasinet.se

Fetma, övervikt, felnäring och fysisk inaktivitet, hur mår den
saudiska kvinnan?
Atika Khalaf, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad
atika.khalaf@hkr.se

Idag finns det många restriktioner vad gäller fysisk aktivitet för kvinnor i Saudiarabien, ett
unikt land med unika lagar och bestämmelser då det är enda landet i mellanöstern vars flickor
och unga tjejer inte får någon fysisk aktivitetsundervisning i skolan(1).
Detta blev uppmärksammat först när saudiska delegationen till Olympiska spelen i London
2012 innehöll en kvinnlig deltagare för första gången i Saudiarabiens historia(2). Ett annat
exempel på en ytterligare begränsning för saudiska kvinnans möjligheter att utöva någon from
av fysisk aktivitet är kvinnans beroende av manlig medföljare för all form av
utomhusvistelse(3). Dessa kulturellt bundna restriktioner och många andra sker trots att fysisk
aktivitet är högt rekommenderad inom islam, den dominerande religionen i landet. I ett av
profeten Mohammeds rekommendationer lär han ha sagt ”Lär era barn simning, fäktning och
ridning”. Många språkvetare i arabiska språket menar att ordet ”barn” uppenbarligen syftar på
både pojkar och flickor. Därför är simning och självförsvarssporter samt cykling vanligt bland
våra barn med invandrar- och muslimskbakgrund i hemländerna och i Sverige. Det är dock
fortfarande så att vissa sporter som självförsvar är mindre förekommande bland flickor
jämfört med pojkar. Detta har med traditioner och kulturella aspekter att göra och inte med
tro.
Tidigare lokala vetenskapliga studier har visat att fysisk inaktivitetsnivåerna i Saudiarabien
varierar mellan 43% och så högt som 99% i vissa områden(4). Det har dessutom rapporterats
att saudiska kvinnor är bland de mest inaktiva världen över med en fysiskt aktiv andel på bara
2% (5). Den saudiska kvinnans hälta i fysisk aktivitetsnivån skiljer inte sig från globala
mönster. Globalt, stora variationer i nivåerna på fysisk aktivitet/inaktivitet finns
väldokumenterade i många populationsbaserade studier. Den senaste vetenskapliga artikeln(6),
publicerad i Lancet, tog upp ämnet fysisk aktivitet/inaktivitet globalt. Författarna påstår att
fysisk inaktivitet är generellt högre bland kvinnor jämfört med män och att detta fenomen är
ökande i framför allt höginkomstländerna. Saudiarabien är ett land som har bevittnat en
enorm förbättring i den socioekonomiska utvecklingen under de senaste decennierna, enligt
WHO, och räknas därmed till de höginkomstländerna med allt vad det innebär av
livsstilsförändringar förknippade med bl.a. ökad konsumtion av ohälsosamma matvaror samt
ökad inaktivitet (7). Detta drabbar framförallt den kvinnliga befolkningen i Saudiarabien trotts

att kvinnor förväntas ha en hög nivå av måttlig fysisk aktivitet på grund av deras engagemang
i hushållsarbete(1). Exempel på sådant arbete är att bära laster, t.ex. barn, samt vanliga
tillhörande hushållssysslor som att skura golv, sopa och dammsuga. Dessa aktiviteter
klassificeras som måttlig typ av aktivitet i IPAQ (International Physical Activity
Questionnaire) och är mer sannolikt att utföras av den kvinnliga populationen i Saudiarabien.
Påverkande faktorer för utveckling av fysisk inaktivitet bland saudiska kvinnor har visat sig
vara civilstånd och utbildningsnivå, dvs. gifta och lågutbildade personer visat sig vara mer
benägna att ta till sig en inaktiv livsstil.
Världsomfattande är de utmaningar relaterade till ökade inaktivitetsmönster ett faktum som
påverkar hälso- och sjukvårdssystemen av flera nationer. I Kina till exempel, som står inför en
imponerande ekonomisk tillväxt, tror forskare att landets tillväxt kommer att avta på grund av
de utmaningar relaterade till ökad inaktivitet med tillhörande fetma som kommer att belasta
sjukvården enormt de kommande decennierna (8). Liknande problem möter andra
internationella miljöer. Trots den globala oron för icke smittsamma sjukdomar, ökande fetma,
transport och rekreation, utförs fysisk aktivitetsövervakning och kontroll endast i ett fåtal
länder (9). Saudiarabien, kan jag påstå, är det land som ligger längst bak i utvecklingen vad
gäller fysisk aktivitet i relation till kvinnors hälsa. Dessutom har den kvinnliga populationen i
Saudiarabien en prevalens av övervikt/fetma som överstiger 70% enligt WHO (10). Bidragande
faktorer är återigen fysisk inaktivitet i form av stillasittande aktiviteter i kombination med
frekvent intag av smårätter eller tilltugg, oftast framför TV. Dessa fritidsvanor är vanligt
förekommande bland kvinnor i Saudi, speciellt bland kvinnor som saknar arbete(11).
Ytterligare förklaring till den höga ökningen av fetma och övervikt är att de traditionella,
långa, bekväma och breda kläder som bärs av kvinnor och som hindrar dem från att märka
den gradvisa förändringen i vikt, hävdar lokala forskare (12).
Den farliga kombinationen av fysisk inaktivitet och övervikt/fetma utgör en klar utmaning för
folkhälsan i det saudiska samhället (13), eftersom de är välkända för att associera med flera
kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes mellitus, benskörhet, artros, högt
blodtryck samt depressiva störningar (14-17). Förutom mer forskning behöver vi definitivt
väcka en debatt om ämnet kvinnors rätt till en hälsosam tillvaro med mer utbildning och ökad
kunskap om ämnet fysisk aktivitet och dess hälsosamma effekter. Saudiarabien är en del av
det globala samfundet och om en så stor grupp som hela eller större delen av den kvinnliga
befolkningen drabbas av ohälsa, kommer detta att påverka och belasta vårt globala
hälsosystem och hälsoutveckling. Gränsöverskridande samarbete och planering är därför

minst lika viktigt här för att kunna nå ett globalt mål inriktat på sjukdoms-förebyggande,
hälsosammare och mer aktiv livsstil.
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Idrott – inte min grej
I min barndom, mitt i den västgötska leran, var sport något män möjligen kunde syssla med.
Kvinnor gjorde det inte. De hade fullt upp med sådana onyttiga sysselsättningar som att safta,
sylta, ysta, baka, ta hand om slakt, laga mat och passa barn.
Min far kunde gå på händer i sin ungdom. Dessutom hade han ägnat sig åt amatörboxning. Om
detta vittnade ett par boxhandskar som hängde på en spik i vindsgarderoben. Under mina första
år ägnade han sig emellertid enbart åt jakt och motorsport.
Mina morbröder var fotbollsfantaster. Den yngste hade varit aktiv spelare i ett lokalt
fotbollslag, men vid tiden för min födelse hade han gått över till att döma matcher, oklart i
vilken division. Hans favoritlag var AIK och AIK blev också det ”smeknamn” han lystrade till
i fotbollssammanhang. Han var över huvud taget mycket intresserad av idrott och odlade vid
sidan av fotbollen ett allt mer tilltagande tennisintresse. När jag kom upp i tonåren försökte han
med alla till buds stående medel få mig att pröva på tennis och jag mumlade något om att
kanske, men inte just nu för jag hade så mycket läxor, men gärna lite längre fram när jag fick
mer tid. Den där tiden fick jag aldrig och det handlade nog snarast om prioriteringar. Tennis
kändes inte som min grej.
Min andra morbror nöjde sig med att gå och se fotbollsmatcher i närområdet och att tippa. Jag
fick också en tipsrad och klämde glatt in 1 X och 2, utan att ha en aning om Tottenham, Arsenal,
Sheffield United och allt vad de hette. Morbror bleknade ibland när jag fyllde i raden och någon
utdelning blev det aldrig. En gång fick jag följa med honom på en match mellan Skogslunds IF
och Grästorps IF. Han försökte tålmodigt referera och förklara vad som hände på planen, men
jag begrep ingenting och tyckte hela tillställningen var dötråkig. Med varm korv, sockerdricka
och kexchoklad lyckades han få mig att stå ut tills matchen var över. Sen blev det inga mer
fotbollsmatcher för min del. Fotboll var helt enkelt inte min grej.
Skolan började och en gång i veckan var det ”gymnastik med lek och idrott”. Barnen bytte om
till vit tröja, blå kortbyxor och gymnastikskor. Fröken bytte till gymnastikskor men behöll sin
helveckade kjol och chicka jumper. Hon blåste i sin visselpipa varpå barnen ställde upp på fyra
raka led. Sen blev det armar uppåt sträck, armar utåt sträck, upp på tå och ögona böj i en
halvtimma. Därefter avslutades lektionen med ”en rolig lek”, oftast tunnelboll. Dags så för
ombyte. Gymnastikkläderna förvarades i tygpåsar som hängdes på krokar i korridoren. En gång
i veckan öppnades påsarna och den odör som trängde ut påminde om Gamle Ole redan några
veckor in på terminen, men inte förrän till jul- och sommarloven togs kläderna hem för tvätt.
Gamle Ole impregnerade gymnastiksalen och mötte den däri inträdande under hela läsåret,
trots städning en gång i månaden. Jag äter gärna Gamle Ole nu, men tyckte inte om doften då.
Den gav mig rysningar och tuppskinn och gjorde varje gymnastiklektion till en obehaglig
upplevelse, kraftigt förstärkt av den kallt grågröna färgen på golv och väggar. Skolgymnastiken
var inte min grej.
På realskolan blev det tuffare tag, med ung, engagerad gymnastikmagister, men min aversion
mot ämnet i allmänhet och gympasalen i synnerhet gjorde att jag helst höll mig i bakgrunden i
fåfänga försök att undkomma alla övningar. Till jul belönades jag med betyget B. Välförtjänt,

men ändå blev jag sur. Jag var ju egentligen ganska smidig, inte överviktig, inte klumpig, så
jag borde ju kunna prestera bättre. Vårterminen var jag en mönsterelev som deltog med liv och
lust i allt magistern hittade på och har man sett! Det blev Ba i vårbetyget! Men nu hade jag
bevisat att jag kunde och sjönk lättad tillbaka i passivitet igen. På det sättet genomled jag de tre
realskoleåren. Allra värst var idrottsdagarna, med obligatoriskt deltagande i friidrottens alla
grenar. Jag kunde springa. Inte snabbast, men ändå på hyfsade tider. Jag kunde hoppa höjdhopp,
även om jag aldrig kom över 1.10. Jag placerade mig i mittfältet i längdhopp. Men det värsta,
det som gjorde idrottsdagarna så avskyvärda, var att jag frös och att det blev så mycken tråkig
väntetid. Idrottsdagar var verkligen inte min grej.
Nu skulle man kunna tro att jag tillbringade min fritid hemma inomhus, men så var inte fallet.
Min far tyckte om att åka skidor och jag fick tidigt följa med på hans skidutflykter i skog och
mark. Vi åkte inte i fina, preparerade spår, sådana fanns inte, utan vi gjorde våra egna. De där
skidturerna tyckte jag mycket om. Med kompisarna åkte jag också i backar. Det var backar
naturen försett vårt närområde med och de branter jag oförskräckt slängde mig utför i 10årsåldern skulle jag aldrig vågat utmana som vuxen.
På somrarna spelade vi badminton med ett nät uppspänt på gräsplanen och med riktiga
fjäderbollar. Båda föräldrarna och alla grannungarna deltog i tur och ordning. Men vi räknade
aldrig poäng utan stod där och slog bara för skojs skull.
Tidig morgon den 27 juni 1959 hade hela släkten samlats vid radion hemma hos farmor och
farfar för att höra referatet från matchen i tungviktsboxning mellan Ingemar Johansson och
Floyd Paterson. Efter den matchen blev jag intresserad av boxning. Ett intresse som höll ända
upp i vuxen ålder. Jag följde Teófilo Stevensons karriär och såg gärna de matcher som så
småningom släpptes fram på TV. Jag såg till och med Lillen Eklund ”live” i ett par matcher på
80-talet. Men folk tittade lite konstigt på mig när de hörde om mitt idrottsintresse. Att gilla
boxning var inte någon merit och speciellt suspekt ansågs det om man var kvinna.
Jag hade gift mig och fått barn under första hälften av 70-talet. Enligt tidens anda förberedde
vi oss, min man och jag, genom att gå en kurs i att bli föräldrar och lära oss flåsa på rätt sätt
under förlossningen. Kursen var upplagd på fem träffar, men på den sista fick jag gå ensam.
Mannen hade annat för sig. Det var en superviktig match för IFK på Ullevi just den kvällen.
Jag hämnades senare genom att föda inte ett, utan två, barn, dessutom utan hans assistans.
Dessa tvillingar, varav sonen var den mest mottaglige, utsattes sedan för en massiv
indoktrinering i fotbollens och IFK Göteborgs anda. ”Heja Blåvitt” dånade dagarna i ända från
skivspelaren och sonen lider ännu av sviterna. Faderns förhoppning att få se honom som en ny
Torbjörn Nilsson kom emellertid på skam.
Jag blev med åren alltmer hälsomedveten och prövade ALLT som hade med motion att göra.
Tillsammans med grannfruarna började jag springa en slinga i skogen en gång i veckan. Det
var urtråkigt. Det tyckte en av de andra fruarna också, så vi lät järngänget kuta sig svettiga och
kom sen själva i mål, fräscha och torra, efter promenad och trevligt samtal. Att flåsa runt i ett
spår var inte vår grej.

En kort period bodde jag i Milano och där gick jag på gym. Men innan jag släpptes in måste
jag genomgå en grundlig besiktning för att kartlägga eventuella dolda defekter som skulle
kunna göra gym-ägaren skadeståndsskyldig om något hände. Jag befanns vara i tjänligt skick
och släpptes in för att stifta bekantskap med testcyklar, skivstänger, roddmaskiner och
allehanda tekniska, muskelstärkande uppfinningar. Varje träningspass följdes jag av en stilig,
muskulös italienare som instruerade mig och kollade pulsen. Det var riktigt trevligt, men tyvärr
fanns ingen motsvarighet när jag kom tillbaka till Sverige. De svenska gymmen var tråkiga.
Jag testade spinning i stället. En hurtig ledare trampade sin cykel så svetten skvätte och
uppmanade alla deltagare i övningen att göra det samma medan högtalarna serverade vrålrock
på högsta volym. Jag pinnade på ganska bra på min cykel, men trivdes inte i miljön. Tiden
gick förfärande sakta och när passet äntligen var över drog jag en djup suck av välbehag. Det
är alltid skönt när en pina upphör. Spinning var inte min grej.
Så kom första barnbarnet. Sonen hade fått en dotter och indoktrineringen började omgående.
Normala barn brukar starta sitt ordförråd med ”mamma” och ”pappa”. Det första jag hörde lilla
Ella säga var: ”låvitt”. Sonens engagemang i IFK Göteborg och Supporterklubben Änglarna
har gjort att jag nu är medlem i IFK. Jag har en blåvittdekal på min bilruta och jag kollar alltid
matchresultaten, kanske mest för att få veta om sonen är kommunicerbar. Skam till sägandes
har jag ännu aldrig sett någon match ”live”, men jag har som ambition att göra det. När jag får
tid. Vad som händer inom fotbollssupporterkulturen vet jag däremot en hel del om, eftersom
jag korrekturläser många av de inlägg och artiklar som lämnar sonens dator och nästan mot
min vilja måste jag erkänna att jag finner en del riktigt intressant.
Min motion i dagsläget består av morgongymnastik med bland annat tjugo sit ups och ibland
plankan. Varje morgon! Efteråt känner jag mig mycket duktig. Som nybliven pensionär har jag
också äntligen kunnat skaffa en vovve, något jag länge velat, och tillsammans med honom går
(ibland springer) jag minst en timma varje dag, oftast mer. Jag får frisk luft och motion och jag
måste ut fyra gånger om dagen i alla väder. Det är min grej!

Anita Almgren
Pensionerad lärare

Kan man tävla i att rädda liv?
Maria Winell, maria.winell@utb.kristianstad.se

Jag tar ett djupt andetag. Låter luften fylla mina lungor. Andas in positiv energi. Andas ut
negativ energi. Visselsignalen ljuder, först fyra korta, sedan en lång. Upp på pallen, ta ett sista
andetag, ställa sig i startposition, vänta… Pang! Ljudet av glasfiberfenorna som slår mot
startpallen skär genom luften och jag har en kort stund på mig att uppfatta det samtidigt som
jag drar in så mycket syre som möjligt under min korta färd genom luften. Vattnet är svalt och
skönt. Bassängen är 50 meter lång och jag simmar hela den första längden under vattnet. På
botten, borta vid den andra änden av bassängen, med fötterna mot väggen, väntar den orangea
dockan på mig. Ett fast grepp med den ena handen runt dockans nacke, den andra handen i
bassängväggen, vrida runt kroppen, påbörja färden tillbaka. Den andra längden är tung. Dockan
vill ner mot botten igen, men jag trycker den upp över vattenytan. Simmar med en arm. Bara
några meter kvar nu. Där! Där slår jag handen i väggen och tittar upp mot resultattavlan. Jodå,
det gick snabbt.

Livräddning som tävlingsidrott
När jag berättar att jag tävlar i livräddning är de två absolut vanligaste frågorna ”Kan man tävla
i det?” och när jag svarat ”Ja, det kan man.” kommer följdfrågan ”Plockar man upp en
människa från botten då?”. Ofta efterföljs den andra frågan av ett litet fniss. Faktum är dock att
det inte är helt fel, men kanske lite mer komplicerat än så. Nu ska du (äntligen?) få veta mer
om livräddningen!
Livräddning som tävlingsidrott kan delas upp i nordisk och internationell livräddning. I
nordisk livräddning tävlar man i ett lag om tre personer. Tävlingen består av en lagkapp (stafett)
med livbojar, docka och hansalina som tillbehör samt en sjukvårdsbana. Den internationella
livräddningen finns fler moment och man tävlar i såväl pool som öppet vatten. Eftersom jag
främst tävlar i internationell livräddning kommer jag att fokusera på det i denna artikel.

Internationell livräddning
Internationell livräddning består av poolgrenar, havsgrenar och SERC (ett lags livräddningsrollspel). Poolgrenarna liknar vanlig simning i mångt och mycket. Varje tävlande har en egen
bana, man startar från pall och det är snabbast som vinner. Precis som det finns olika grenar i
simning finns det olika grenar i livräddning och även lagkapper. Livräddningsgrenarna
innehåller dock fler moment än simgrenarna. Det finns bogsering med och utan fenor, räddning

av docka med fenor och torped, rescue medley, super lifesaver och
hindersim samt lagkappar och line throw.
I poolen genomförs även SERC, vilket står för Simulated Emergency
Response Competition. Det är ett slags livräddningsrollspel där man
tävlar i lag om fyra personer och ska ”rädda” så många ”offer” som
möjligt på två minuter.
I hav tävlar man i simning, bräda, ski, löpning, oceanman/oceanwoman
(en kombination av dessa fyra) och olika lagkapper. Det finns exempelvis
en lagkapp som heter Rescue Tube Rescue där man tävlar i lag om fyra
personer. Den första personen är ”offer” och simmar ut till en boj där signal ges till ”räddaren”
som har fenor och livräddningstorped på sig och beger sig ut för att rädda offret. Torpeden
kopplas runt offret och sedan skall man ta sig så snabbt som möjligt tillbaka in till stranden där
de två övriga lagmedlemmarna väntar. Dessa släpar till slut offret upp på land och över
mållinjen. Denna lagkapp är verklighetsnära och väldigt rolig.

Utrustning: Docka, gummifenor, fiberfenor och torped.

I vattnet på Line Throw EM 2011

Min livräddningskarriär

Målgång Board Race EM 2011

Efter många år som tävlingssimmare hamnade jag under min tid som värnpliktig i det
militärasimlandslaget. Att man kan tävla i nordisk lagkapp hade jag vetat relativt länge, men
nu fick jag höra talas om den internationella livräddningen. År 2008 plockades simning bort
som militär idrott och jag valde att fortsätta tävla i livräddning. Det var kul att prova en ny
idrott där jag ändå hade nytta av alla timmar som jag spenderat i bassängen. Jag såg också till
att utbilda mig till såväl pool- som havslivräddare och började även tävla civilt.
Under åren har jag fått möta både med- och motgångar, men det är

MVM 2010

givetvis trevligare att prata om de positiva erfarenheterna såsom de individuella medaljerna (ca
20 SM-medaljer, ett NM-silver och ett NM-brons) och medaljerna i lagkapperna. Självklart är
jag också stolt över de svenska rekord som jag och mina tjejkompisar i Försvarsmakten satte i
4x25 bogsering samt 4x50 hindersim. De största tävlingarna som jag har varit med på är militärt
VM och civilt EM. Den tävling som inneburit flest framgångar är troligtvis det militära VM
som gick av stapeln 2010 i Warendorf i Tyskland. Hela det militära landslaget presterade
mycket bra och vi kom hem med flera medaljer och såväl personliga som svenska rekord. Det
var verkligen en av de roligaste tävlingar jag någonsin varit på.

Att förena nytta med nöje
För att deltaga på SM i livräddning behöver man vara utbildad poollivräddare. För att få tävla
i det svenska landslaget i livräddning krävs dessutom att man är utbildad havslivräddare och
hjälper till att bevaka våra stränder. Att vara utbildad havslivräddare innebär dock inte att man
måste tävla. Man kan helt enkelt enbart ägna sig åt att göra Sverige säkrare för våra badgäster
och samtidigt vara en del av den fantastiska stämning som finns inom livräddarfamiljen. För
att bli havslivräddare måste man först gå den sju dagar lång utbildningen till poollivräddare.
Därefter kan man gå den två veckor långa utbildningen till havslivräddare. Utbildningen
innehåller livräddning i hav med torped, livräddningsbräda och båt, klipplivräddning,
kajlivräddning, sjukvård, navigering m.m. Jag gick utbildningen 2011 och gjorde förra
sommaren min första bevakningsvecka i Tylösand. Vädret var inte det bästa den veckan och
det var därför en relativt lugn vecka, men det kändes ändå bra att vara med och göra nytta.

I Sverige har vi aldrig särskilt långt till vatten, vilket
innebär att säkerhet i och vid vatten blir otroligt viktigt.
Detta återspeglas i kunskapskraven för idrott och hälsa som
anger att alla elever skall vara simkunniga för att få betyg i
ämnet. Även att hantera nödsituationer i och vid vatten
ingår i kursplanen. Där tycker jag att det känns väldigt bra
att ha pool- och havslivräddarutbildningarna med sig i
bagaget.
Om man vill veta mer om livräddningen, vare sig det rör
sig om bevakning eller tävlingsverksamhet, kan man titta
in

på

www.svenskalivraddningssallskapet.se

www.ilsf.org eller skicka ett mail till mig.

eller

Faktorer i samband med barns cyklande till skolan och till
fritidsaktiviteter2
J. Gowert Masche och Camilla Siotis, Högskolan Kristianstad,
Psykologi, Hus 14, 291 88 Kristianstad, gowert.masche@hkr.se, camilla.siotis@hkr.se.

Föräldrar och barn till 962 familjer med elever i årskurserna 2, 4, 6
och 9 fyllde i enkäter om barns cyklande till skolan och till
fritidsaktiviteter, i syftet att få kunskap om möjliga bakomliggande
faktorer. Förutom lokala förhållanden som återspeglas i skillnader
mellan deltagande skolorna hade föräldrars förebild som cyklister
och barns egna cykelvanor de starkaste samband med barns
cyklande, dessutom i viss mån barns och föräldrars attityder.
Artikeln drar slutsatser om möjliga strategier för att öka barns
säkra cyklande.
Inledning
Att använda cykeln bidrar till barns hälsa. I en studie i Nederländerna och i Norge ökade
övervikt hos 13-åringar som slutade cykla till skolan under en tvåårsperiod medan färre barn
som fortsatte cykla var överviktiga (Bere, Oenema, Prins, Seiler & Brug, 2011). En annan
norsk studie visade på ökad kardiorespiratorisk fitness (mätt genom maximal effekt på en
spinningscykel) hos barn som hade cyklat under 12 veckor jämfört med barn som inte cyklade
(Børrestad, Østergaard, Andersen & Bere, 2012). På samma sätt fann Chillón et al. (2012) en
större ökning av kardiorespiratorisk fitness hos svenska barn som under en 6-års-period hade
börjat eller fortsatt cykla jämfört med barn som hade gått till fots eller färdats på andra sätt.
Dessa två studier kunde dock inte påvisa någon effekt på barnens vikt och en del av den ökade
fitnessen var antagligen orsakad av skillnader i fysisk aktivitet i allmänhet (Chillón et al.,
2012). Men en del av effekten kvarstod även med hänsyn tagen till fysisk aktivitet vid första
mätningen, likaså i studien om cyklande och övervikt (Bere et al., 2011). Cyklandet verkar
alltså påverka barns vikt och fitness positivt, antingen av sig självt eller som indikator på en
mer omfattande, aktiv livsstil. Det är även tänkbart att den genom cyklandet uppnådda fysiska
förmågan gör det enklare och roligare att vara fysiskt aktiv även på annat sätt, vilket leder till
en god cirkel av hälsosamma beteenden och fysisk hälsa.
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Denna artikel baserar på projektet ”Öresund som cykelregion”, delprojekt ”Young-n-bike”. Projektet har
medfinansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom EU:s program för Interreg IVA
Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Lead Partner i projektet är Region Skåne. Vi tackar Trafikverket, de deltagande
kommunerna och skolorna för medverkan i datainsamlingen.

Trots dessa fördelar är antalet barn som cyklar mindre än antalet barn som gärna skulle vilja
cykla, och det är bara få barn som använder cykeln (Björklid & Gummesson, 2013; Institut
für Verkehrspädagogik, no date). En förklaring kan vara föräldrars rädslor (Björklid &
Gummesson, 2013). Andelen av föräldrar till barn i åldern 6-12 år som inte låter dem cykla
till ställen såsom skola, lekplatser osv. har under det senaste decenniet ökat markant
(Goldberg & Gummesson, 2012). Detta har dock en paradoxal effekt: Om många föräldrar
skjutsar sina barn till skolan utgör detta ytterligare en fara för dem som går eller cyklar till
skolan (Gummesson, 2012). En del av olycksrisken på cykeln sammanhänger även med hur
väl barnet klarar att cykla vilket i sin tur visar samband även med föräldrars observation av
barns allmänna motoriska skicklighet (Ducheyne, de Bourdeaudhuij, Lenoir, Spittaels &
Cardon, 2013). Även detta talar för att barn ska cykla, för att bli säkrare med tiden och
därigenom träna sin allmänna motoriska skicklighet.
Den här presenterade studien ska undersöka vilka faktorer som står i samband med barns
cyklande. Förhoppningen är att identifiera faktorer som går att förändra för att på detta vis öka
barns cyklande.
Man kan tänka sig att objektiva förhållanden påverkar cyklandet, först och främst om barnet
över huvud taget har tillgång till en cykel och om den fungerar i så fall. Tillgång till bil har i
tidigare studier haft ett negativt samband med cyklandet (Johansson, 2006; Timperio,
Crawford, Telford & Salmon, 2004) men en aktuell svensk studie har inte funnit någon effekt
av biltillgång på cyklandet till skolan (Björklid & Gummesson, 2013). Det finns också många
undersökningar som behandlar lokala förhållanden av vikt för cyklande, såsom
befolkningstäthet och vägsträckning, trafiktäthet, huruvida det finns säkra cykelväger osv.
(Foster, Panter & Wareham, 2011; Fraser & Lock, 2011). Björklid och Gummesson (2013)
har jämfört skolor i mycket olika områden och funnit skillnader i cyklandet och i föräldrars
attityder kring barns cyklande. Även vi räknar med att hitta skillnader mellan skolor, men ska
inte fördjupa oss i objektiva lokala förhållanden som har undersökts tidigare (se även
Gummesson, 2012). Istället ska vi undersöka upplevda risker på skolvägen. Tidigare studier
visar att barn ofta upplever cykelmiljön som säker, medan föräldrar ser faror (Björklid &
Gummesson, 2013). Det är förmodligen utifrån sina farhågor som föräldrar bestämmer om
och vart barn får cykla. Därför anlägger vi ett föräldraperspektiv. Utifrån barns perspektiv ska
vi undersöka om cyklar blir skadade eller stulna vid skolan, vilket skulle kunna vara en
anledning till att lämna cykeln hemma och att ta sig till skolan på annat sätt.

Äldre barn får större frihet att röra sig på egen hand i trafiken (Björklid & Gummesson, 2013;
Johansson, 2006; Timperio et al., 2004). Resultaten är motstridiga huruvida det finns
skillnader mellan flickor och pojkar och åt vilket håll i så fall. Ålder och kön ska därför
undersökas.
Enligt Lindelöws (2009) litteraturstudie väljer vuxna sina trafikmedel beroende på den
upplevda nyttan och på sina vanor. När det gäller barns val av cykeln räknar vi med att, utöver
deras egna åsikter, även föräldrars inflytanden spelar en roll. Ur barns perspektiv undersöker
vi huruvida de upplevda fördelarna att kunna åka gratis, kunna åka vart man vill utan att
behöva skjuts och att det går fortare än på annat sätt spelar en roll för beslutet att använda
cykeln som transportmedel. Därutöver tittar vi även på upplevda nackdelar: att det är jobbigt
att hålla cykeln i fungerande skick, att cyklande är ansträngande, att man är utsatt för dåligt
väder, att bilskjuts går fortare och att det är risk att skada sig. Slutligen frågar vi om barn
upplever att föräldrar har en negativ attityd mot att de cyklar.
I forskning om barns värderingar har det visat sig att barns värderingar korrelerar starkt med
vad barn tror att deras föräldrars värderingar är (Noack, 2004), därför förväntar vi oss ett
samband mellan barns uppgifter om sina föräldrars åsikter om barns cyklande och huruvida
barn använder cykeln. Men samma forskning visar också att barns uppfattning om föräldrars
värderingar bara i liten utsträckning har att göra med vad föräldrar verkligen tycker, och
därför frågar vi även föräldrarna hur de känner angående sina barns cyklande. Om föräldrar är
negativa, cyklar då barnen mindre? Förutom allmänna attityder såsom att hellre vilja ge skjuts
eller tvärtom att uppmuntra barnen till att ta cykeln frågar vi mera specifikt efter rädslor att
barnet kan råka ut för olyckor eller farliga människor och efter den positiva förväntningen att
cykeln är bra för barnets utveckling: att barnet förbättrar sin motorik, lär sig att hitta och att
klara sig i trafiken osv. Slutligen orienterar sig barn efter både föräldrar och kamrater (jfr
Steinberg, 2002). Därför förväntar vi oss att kamraters och föräldrars cyklande kommer att
visa samband med barns cyklande.
Vi undersöker såväl resor till skolan som till fritidsaktiviteter. Praktiskt taget alla barn måste
resa till skolan så att det här enbart är frågan om barnet tar cykeln eller något annat färdmedel.
Fritidsaktiviteter som mål är mer komplexa, eftersom det inte bara är frågan hur man kommer
dit, utan även om ifall och vilka aktiviteter barn har. Även själva valet av fritidsaktiviteter kan
bero på vilka färdmedel som står till förfogande. Även om cyklandet på fritiden – till exempel

i barnets bostadsområde – kan vara ett övningstillfälle för att så småningom även kunna cykla
till skolan, så ska i denna text cyklandet till skolan undersökas som en faktor för att också ta
sig till de valda fritidsaktiviteterna.
Sammanfattat undersöker denna studie på vilket sätt barns cyklande till skolan och till
fritidsaktiviteter sammanhänger med varandra och med faktorerna skola (vilken bl.a. innebär
olika lokala förhållanden); ålder, kön; förutsättningar såsom innehav och skick av cykel, bil i
familjen och distans till skolan; risker på skolvägen och för cykeln när den står parkerad vid
skolan; olika mätningar av föräldrars och barns attityder; och kamrater och föräldrar som
förebilder.
Metod
Sexton skolor i sex städer och kommuner i Skåne och Danmarks huvudstadsregion deltog i
undersökningen, varav de flesta i Skåne och tre skolor i två danska städer. Totalt deltog 962
familjer med barn i årskurserna 2, 4, 6, och 9. Barn fyllde i skriftliga enkäter i klassrummet
och tog med enkäter hem till sina föräldrar. Till barn i årskurs 2 ifylldes enkäter enbart av
föräldrar och barn i årskurs 9 fyllde i enkäterna enbart själva, utom föräldrarna.
Enkäten bestod helt av flervalsfrågor. Dels var det enskilda frågor, t.ex. efter hur många dagar
i veckan hade cyklat till skolan eller hur många bilar som fanns i hushållet. Framför allt vid
mätningen av attityder användes så kallade skalor. Dessa beräknades som genomsnitt av
relaterade frågor, där deltagarna gav graderade svar på varje av dessa, till exempel mellan
stämmer inte alls (0) och stämmer helt och hållet (4). Eftersom det inte fanns några svar av
barn i årskurs 2 och inte föräldrasvar i årskurs 9 och även i årskurs 4 och 6 inte alltid både
generationer hade svarat, användes Multiple Imputation för ofullständiga data (Graham,
2009). På grund av denna metods egenskaper3 gäller sambanden mellan föräldra- och
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Denna metod använder sig av samband mellan mätningar för att generera i detta fall 20 påfyllda datablad.
Sedan utförs analyserna separat för varje datablad, och resultaten förenas i ett slutresultat. Ju fler data saknas,
desto mer varierar dessa datablad och resultaten baserade på dessa och återspeglar på så sätt den
osäkerheten som datamaterialets ofullständighet medför. Metoden hittar alltså inte på någonting utan tar vara
på all information som finns, för att komma fram till de mest autentiska resultaten. I föreliggande fall baserar
dock analysen på antagandet att samband mellan de undersökta variablerna är samma i alla årskurser. Om till
exempel en variabel ur föräldrars enkätsvar borde ha haft mycket större betydelse för barnrapporterat
cyklande i årskurs 9 än i yngre åldrar, så kommer denna variabelns effekt att underskattas.

barnuppgifter främst årskurser 4 och 6, och slutsatser gällande de yngre och äldre barnen
måste dras med försiktighet.
Resultat
Cyklandet till skolan
De flesta barn cyklade antingen aldrig eller alla dagar till skolan, medan andelen av barn som
cyklade mellan en och fyra dagar i veckan visade sig vara förhållandevis små. Därför delades
barnen upp i dem som inte cyklade (0-1 ggr/vecka) respektive som brukade cykla till skolan
(2-5 ggr/vecka; enligt barn/föräldrar 44/42 %). Tabell 1 anger vilka faktorer som visade
samband med andelen av barn som cyklade eller inte. Tabellens mellersta del innehåller
resultat för barns egna uppgifter huruvida de cyklar till skolan eller inte; och de högra
kolumnerna gäller föräldrars uppgifter om barns cyklande till skolan. I kolumnerna
”Faktorerna var för sig” har samband mellan en faktor i taget och cyklandet undersökts, utan
hänsyn till de respektive övriga faktorernas värden. Koefficienterna Exp(B) anger hur oddsen
förändras i samband med faktorn. Om till exempel i det vanliga fallet 2 barn cyklar och 3 inte
så att oddset är 2/3, så betyder en koefficient Exp(B) = 2 för en faktor att oddset blir dubbelt
så stor när t.ex. en attitydskala ökar med 1. Detta innebär att Exp(B) större än 1 uttrycker en
positiv effekt och mindre än 1 en motsatt effekt, såsom att föräldrars negativa attityder i
samband med cykling sammanhänger med att sannolikheten minskar att barn tar cykeln till
skolan. Eftersom det är något svårt att hantera odds och Exp(B)-koefficienter innehåller
Tabell 1 även procentandelar för utvalda nivåer på de undersökta faktorerna, om dessa har
visat sig vara signifikanta.
Andelen returnerade barnenkäter, dvs. fullständigheten av datainsamlingen i skolan kan ha att
göra med hur representativa de erhållna responser är för skolpopulationen. Därför undersöktes
denna faktor som en kontrollvariabel. Det upptäcktes att det faktiskt fanns en skillnad på
några få procent cyklande barn per 10 % fler eller färre insamlade enkäter, så att andelen
cyklande barn var något lägre ju mera komplett datainsamlingen hade varit. I de skolorna där
bortfallet var större var det alltså främst de cyklande barn som deltog i projektet. Denna effekt
visade sig enbart i barns egna, men inte i föräldrars uppgifter huruvida barnen cyklade eller
inte. Inte heller hade andelen returnerade föräldraenkäter något samband med barns
cyklande.

Det fanns stora skillnader mellan de 16 deltagande skolorna. Om man tar en stor skola i
Helsingör med förhållandevis många cyklande barn (78 % enl. barnen, 70 % enl. föräldrarna)
som jämförelse, så skilde sig ett antal skolor signifikant från denna. Variationen sträckte sig
från enbart vart sjunde barn till fyra av fem barn eller ännu fler som brukade cykla till skolan.
Kön och ålder visade inte något sammanhang med hur många av barnen cyklade till skolan.
Cykelinnehav hade enligt Exp(B) en avgörande effekt, men eftersom det var så få barn som
inte ägde en egen cykel blev effekten ändå inte statistiskt signifikant. Däremot visade sig
barns uppfattning om cykelns skick vara av betydelse för om den användes, både i barns egna
ögon och enligt föräldrarna. Medan nästan hälften cyklade till skolan om cykeln fungerade,
var det bara vart tredje barn som hade en cykel som upplevdes som trasig. Som ett alternativ
till cyklandet ställdes även frågan hur många bilar som fanns i hushållet, men detta hade inte
någon signifikant betydelse.
Ytterligare faktorer gällde de praktiska förhållanden. Avståndet till skolan hade inte något
samband med cykelanvändning, inte heller risker på skolvägen enligt föräldrars bedömning.
Inte heller barns uppfattning om cyklar blev skadade när de står parkerade vid skolan hade
någon effekt.
Nästan samtliga faktorer som mäter attityder eller förebilder för barn stod i sammanhang med
barns cyklande till skolan, både när barnen själva och när föräldrarna gjorde uppgifter om
cyklandet. Hyste föräldrar negativa attityder till barns cyklande, så stod detta i samband med
kraftigt minskade andelar av barn som använde cykeln till skolfärden. Detta gällde oavsett om
föräldrars attityder rapporterades av föräldrarna själva eller utifrån barnens upplevelser.
Tvärtom framstod föräldrar och kompisar som cyklande förebilder i samband med att barnet
cyklade till skolan. Till exempel var andelen cyklande barn drygt dubbelt så stor om
föräldrarna cyklade nästan dagligen, jämfört med föräldrar som aldrig cyklade. Även barns
intryck att cyklandet är fördelaktig, t.ex. att det går fort och är oberoende av andra, visade
starkt samband med cyklandet i både barns och föräldrars ögon. Upplevda nackdelar i barns
ögon (såsom att det är ansträngande att cykla eller att man blir blöt vid regn) var den enda
faktorn som inte visade något samband med cykelanvändning. Däremot hade föräldrars
uppfattning om möjliga fördelar såsom att barn utvecklar sin motorik eller lär sig hantera
trafiken ett visst samband med huruvida barn cyklade eller inte. Var föräldrarna å andra sidan

rädda att någonting skulle kunna gå illa, så uppgav fler barn och föräldrar att barnen inte
använde cykeln till skolan.
En del av dessa faktorer hänger ihop med varandra. Till exempel upplevs rädda föräldrar även
som negativa i sina attityder angående cyklande (Masche & Siotis, 2011). Därför visar Tabell
1 till höger om de ovan beskrivna sambanden även de unika effekterna av de undersökta
faktorerna, när samtliga faktorer samtidigt ingår i den statistiska analysen. Även om en
tvärsnittsundersökning som denna aldrig kan ge bevis på vad som är orsak till vad möjliggör
detta mera specifika kausala slutsatser. I följande jämförs faktorernas unika effekter med de
ovan beskrivna sambanden.
Som ovan fanns det stora skillnader mellan skolorna. En del koefficienter blev lite mindre
eller lite större vilket ledde till skillnader i signifikansen (syns inte i Tabell 1). I några fall
fanns det dock större skillnader, t.ex. en skola i Lund som nu låg signifikant lägre än
jämförelseskolan i Helsingör. Detta innebär att det var de övriga variabler såsom attityder och
föräldrars förebild som hade hållit andelen cyklande barn uppe, men bortsett från dessa
inflytanden var skolan tydligen inte särskilt inbjudande för cykling. Även det omvända
inträffade. En skola i Kristianstad som i första analysen hade bara få barn som cyklade dit,
skilde sig inte längre från skolan i Helsingör när attityder, förebilder osv. togs med i
beräkningen. Här var det alltså tydligen dessa villkor som var förklaringen till varför bara få
barn cyklade till denna skola. Men, som sagt, i flesta fall stod skillnaderna mellan skolorna
mera eller mindre kvar i denna analys.
På samma sätt som skolan i Lund blev negativt iögonfallande först när attityder m.m.
statistiskt kontrollerades, så blir även koefficienter för andelen returnerade barnenkäter mer
utpräglade i denna analys. Detta talar för att när det var många barn som deltog så var
attityderna till cyklandet, förebilder osv. positiva, men drar man av deras effekt, så kvarstår att
barnen annars hade cyklat i mindre andel. Möjligen är alltså dessa vidspridda positiva
attityder och förebilder motivation till att många barn lämnar svar, men samtidigt får man vid
en mer representativ datainsamling i respektive skola även fler svar från barn som inte cyklar.
Graden av representativitet har alltså betydelse för de undersökta variablerna, men eftersom
andelen returnerade barnenkäter är med i denna analys, ”rengörs” beräkningarna av de övriga,
teoretiskt intressanta faktorerna från möjliga förvridningar orsakade av varierande
representativitet av urvalet vid de olika skolorna.

Utöver skillnaderna mellan skolorna kvarstår bara få unika effekter av de undersökta
faktorerna. Om barn tyckte att cyklandet innebär fördelar, så uppgav de i större utsträckning
att de cyklar till skolan. Och om föräldrar hyste en negativ attityd till barns cyklande, så
tyckte de också oftare att barnet faktiskt inte cyklade till skolan. Oavsett om det var barn eller
föräldrar som rapporterade om cyklandet kvarstod förebilden som föräldrar ger genom att
cykla själva som oberoende faktor med stor effekt. Här stämmer både barn och föräldrars
uppgifter överens, nämligen att om föräldrar använder cykeln regelbundet, så fördubblas
andelen cyklande barn jämfört med barn till föräldrar som aldrig cyklar.
Cyklandet till fritidsaktiviteter
Till skillnad från cyklandet till skolan, där det relativt tydligt fanns två grupper av barn som
antingen cyklade eller inte, så var cyklandet till fritidsaktiviteter annorlunda fördelat. Många
barn cyklade aldrig och de flesta av dem som cyklade gjorde detta bara få dagar i veckan. Om
man sorterar barnen efter antalet dagar cyklandet så är fördelningen alltså mycket skev. En
metod att åtgärda detta är en kvadratrottransformation av cykeldagarna.4 Eftersom
kvadratrottransformerade data gör det svårt att tolka de resulterande
regressionskoefficienterna uppger Tabell 2 även resultaten när man räknar tillbaka till
absoluta dagar av cyklandet. Dessa uppgifter om dagar måste dock tas med några nypor salt.
På grund av att den transformerade skalan är förstorad på den låga änden, dras medelvärdet
kraftigt ned av barn som inte eller sällan cyklar, medan barn som ofta cyklar inte höjer
medelvärdet i motsvarande mån. Detta leder till att de angivna dagarna är underskattade,
ibland om upp till cirka en dag i veckan (jfr Masche & Siotis, 2011). Men det går bra att
jämföra effekter med varandra och att anse dessa siffror snarare som en undre gräns av hur
stora effekterna är. En fördel med denna typ av analys kan vara att den lägger fokus på
faktorer som har betydelse för låga antal av cykeldagar och till och med kan avgöra om ett
barn cyklar över huvud taget eller aldrig använder cykeln som färdmedel till fritidsaktiviteter.
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Om det ursprungligen anges 0, 1, 2 osv. dagar, så överförs detta i siffrorna 0, 2.6, 3.7, 4.6, 5.3, 5.9, 6.5 och 7.
Man ser att skalan liksom ett förstoringsglas främst tittar på de låga antalen dagar, medan det inte gör så
mycket skillnad om man nu har cyklat 5 eller 6 dagar i veckan. Analysen fokuserar alltså på de delar av skalan
där det finns flest barn. Tyvärr innebär denna fördel även nackdelen att det blir svårare att tolka Bkoefficienterna som anger hur mycket skillnad ett steg på respektive faktor gör på den
kvadratrottransformerade skalan av cyklandet.

Återigen fanns det skillnader mellan barn på olika skolor, men i mindre utsträckning och
mindre konsekvent än förr. Skolan i Helsingör som tidigare hade intagit en spetsposition låg
nu mera i mitten medan en annan skola i Helsingör hamnade i topp enligt barns uppgifter
(frånsett en liten skola i Malmö som landade ännu högre). Samma skola låg dock mycket
lägre enligt föräldrars uppgifter om barns cyklande vilket förklarar att skillnader till denna
skola inte blev signifikanta hos föräldrarna. När de övriga faktorerna statistiskt kontrollerades
dök det upp några skillnader mellan skolorna även hos föräldrarna. Detta betyder att barnen
som tillhör dessa skolor ”egentligen” skulle cykla till fritidsaktiviteter i större utsträckning än
annanstans, om de inte t.ex. hade föräldrar som avstyrde cyklandet.
Enligt barns rapporteringar var det för övrigt i stort sett samma faktorer som visade samband
med cyklandet till fritidsaktiviteter som redan hade visat samband med cyklandet till skolan.
Bara andelen returnerade barnenkäter och föräldrars uppgifter om fördelar med att cykla hade
inte någon betydelse i denna analys. Dessutom undersöktes om barn som cyklar till skolan
även cyklar till fritidsaktiviteter, och detta visade sig vara den mest väsentliga faktorn. Barn
som cyklar till skolan gör detta i väsentligt större utsträckning även till fritidsaktiviteter.
För att denna starka faktor inte skulle täcka över alla andra effekter gjordes den analysen av
unika effekter av de olika faktorerna en gång utan och en gång med cyklandet till skolan.
Även de unika effekterna liknar ur barns perspektiv dem från första resultatdelen som
handlade om cyklandet till skolan. Även när det gäller fritiden finns skillnader mellan
skolorna och samband med huruvida barn upplever cykeln som fördelaktig samt effekten av
föräldrars förebild som cyklister. Dessutom cyklade barn mindre ofta ifall föräldrar uttryckte
negativa attityder om barns cyklande, en faktor som i barns ögon inte hade haft signifikant
unik effekt när det gällde resan till skolan.
Lägger man slutligen till cyklandet till skolan som faktorn, så är denna vana en så stark
prediktorvariabel att barns och föräldrars attityder inte längre har någon unik effekt. Men
föräldrars förebild ”överlever” även i denna analys och visar sig således som en oberoende
faktor även om man tar hänsyn till barns cyklande till skolan som ju också redan hade haft
starkt samband med föräldrars förebild.
Tittar man nu på föräldrars uppgifter om barns cyklande till fritidsaktiviteter så finns det
några avvikelser. För första gången är könet en signifikant faktor, som även förblir signifikant

vid analyserna av unika effekter. Föräldrar tillskrev söner en något mer frekvent användning
av cykeln än när det handlade om döttrar. Som redan vid cyklandet till skolan fanns det
särskilt i föräldrars uppgifter ett starkt samband mellan föräldrars negativa attityder och barns
begränsade användning av cykeln som transportmedel. Denna gång klev även cykelns skick
över signifikanströskeln och visade sig som en faktor i en av analyserna. Till skillnad från alla
tidigare analyser hade föräldrars cyklande inte en unik effekt på föräldrars uppgifter om barns
cykelanvändning, när andra faktorer kontrollerades statistiskt. Liksom ur barns perspektiv så
fanns det även i föräldrars ögon ett starkt samband mellan cyklandet till skolan och till
fritidsaktiviteter.
Diskussion
Denna undersökning har visat att tre faktorer förutsäger vilka barn som cyklar till skolan och
hur ofta som barn cyklar till fritidsaktiviteter: Lokala förhållanden, föräldrars förebild och
barns cykelvana, på så sätt att barn som cyklar till skolan även cyklar till fritidsaktiviteter fler
dagar i veckan. Ofta sägs att kamrater har stor inflytande på barn, särskilt under tonåren. Även
denna studie har visat samband mellan cyklandet och hur många jämnåriga som cyklar –
åtminstone i barnets ögon. Men om man låter alla faktorer ”tävla” med varandra i samma
analys, så är kamrater inte viktiga, utan det är föräldrars förebild. Till exempel är det ett av tre
barn vars föräldrar aldrig cyklar som använder cykeln till skolan, jämfört med två av tre barn
vars föräldrar cyklar regelbundet.
Lokala förhållanden, vilket innebär närmiljön, men även kan innebära socioekonomiska
förhållanden, samlades i denna undersökning i faktorn ”skola”. Att skolan huvudsakligen står
för lokala förhållanden och mindre för aktiviteter i skolan såsom cykeldagar eller liknandet
kan avläsas av att skillnaderna mellan skolorna var tydligast och mest överensstämmande
mellan barns och föräldrars uppgifter när det handlade om cyklandet just till skolan och inte
till fritidsaktiviteter. Man skulle kunna tänka sig att lokala förhållanden leder till att föräldrar
upplever vägen som mer eller mindre farlig vilket i sin tur påverkar huruvida barn får cykla
eller inte. Men resultaten talar emot en sådan förmedlad effekt. Föräldrars upplevelser att
skolvägen är farlig hade inte någon betydelse alls för barns cyklande. Mer allmänna rädslor
hade betydelse, men när alla faktorer analyserades tillsammans, så förblev skolan en
signifikant faktor (i synnerhet när det gällde skolfärder), medan föräldrars rädslor inte längre
var signifikant. Möjligen är det för få föräldrar som har provat skolvägen som cyklister för att
verkligen kunna bilda sig en uppfattning om dess utformning. Allmän rädsla kan stå i

samband med skol- och bostadsområdet (jfr Björklid & Gummesson, 2013) men utgör inte
någon avgörande orsaksfaktor för barns cyklande.
Som förväntat visade både barns och föräldrars attityder samband med barns cyklande. För
själva barnen spelade åtminstone de nackdelar som studien frågade efter inte någon roll.
Möjligen är det alltså fördelar som är viktigare för barns val av trafikmedel. Dessa förutsade
barns egna rapporter om cyklandet till skolan och till fritidsaktiviteter även när de övriga
faktorerna statistiskt kontrollerades. Även föräldrars attityd emot barns cyklande höll sig
delvis kvar som signifikant faktor, vilken var genomgående när föräldrar själva berättade om
barns cyklande, men som när det gäller fritiden även avspeglade sig i barns rapport om
cyklandet. En del av sambandet mellan attityder och cyklandet verkar alltså vara biprodukt av
starkare faktorer, framför allt föräldrars förebild som cyklister eller icke-cyklister, medan en
del verkar återspegla en viss oberoende effekt av barns och föräldrars attityder.
Generellt har det inte funnits några könsskillnader, förutom att föräldrar till pojkar uppgav
något fler cykelresor till fritidsaktiviteter än föräldrar till flickor. Inte heller Johansson (2006)
hade funnit några könsskillnader i barns cyklande. Att könsskillnader visar sig i föräldrars,
men inte i barns uppgifter om cyklandet till fritidsaktiviteter kan även bero på olika
uppfattningar om vad som är en fritidsaktivitet. Här kan det finnas en svaghet i
undersökningen att ha lämnat öppet vad detta må vara. Sannolikt har detta även resulterat i att
en del cyklandet på fritiden inte rapporterades, framför allt cyklandet för cyklandets skull,
alltså som en fritidsaktivitet i sig. Det frågades efter användning av cykeln som ett
transportmedel. Utifrån en mer omfattande analys av olika färdsätt argumenterar vi
annanstans (Masche & Siotis, in prep.) att barn inte i full bemärkelse anser cykeln som ett
transportmedel, till skillnad t.ex. från offentliga bussar. Detta kan också förklara varför det
inte fanns några åldersskillnader i cyklandet, trots att barns möjligheter och föräldrars tillstånd
att använda cykeln ökar med åldern (Björklid & Gummesson, 2013).
En tvärsnittsundersökning kan aldrig slutgiltigt avgöra vad som är orsak och vad som är följd.
Den kan bara utesluta möjliga orsaker, om dessa inte visar samband alls med den tänkta
följden, och de kan t.ex. utesluta hypoteser av förmedlande effekter om den tänkta
förmedlande variabeln inte visar ett unikt samband. Till exempel har denna undersökning
uteslutit att objektiva förhållanden som återspeglas i faktorn ”skola” skulle påverka föräldrars
upplevelser av faror och otrygghet, vilka i sin tur skulle ha effekt på barns cyklande. Men

huruvida de identifierade faktorer såsom föräldrars förebild, en del av attityderna och barns
cykelvanor verkligen är orsak till cyklandet, eller om kanske föräldrar istället tar sina
cyklande barn som förebild eller blir påverkade av dessa, det kan inte sägas med säkerhet. Att
cyklandet till skolan togs som faktor när det gällde cyklandet på fritiden har motiverats
eftersom fritidsresor är mer komplexa på så sätt att det inte enbart är färdmedlet som måste
väljas utan även resmålet. Men det är möjligt och även sannolikt att inflytandet går åt båda
håll, att även cyklandet på fritiden gör det mer sannolikt att barnet tar cykeln även för vägen
till skolan. Likaså är det rimligt att anta att barns faktiska cyklande både leder till barns
upplevelser att detta har fördelar och till attitydförändringar hos föräldrar. Däremot förefaller
det något mindre sannolikt att barns regelbundna cyklande skulle göra föräldrarna till aktiva
cyklister. Med all försiktighet skulle vi därför rekommendera prova följande åtgärder för att
främja barns cyklande: att uppmuntra föräldrar att cykla, se till att barn cyklar vilket borde
vara relativt enkelt att organisera även på trafiksäkert sätt när det gäller färden till skolan (t.ex.
att en förälder följer med yngre barn) och påverka kommunpolitiker att skaffa goda lokala
förutsättningar för säkert cyklande.
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Tabell 1
Faktorer som sammanhänger med andelen av barn som cyklar till skolan, enligt barns
respektive föräldrars uppgifter

Faktor
Andel
returnerade
barnenkäte
r
Andel
returnerade
föräldraenkäter
Skola
Köna,b
Årskurs
Cykelinnehav

Jämförelse som
motsvarar
koefficienterna
i tabellen
62 ± 10 %

42 ± 10 %

16 skolor
pojke/flicka
1 år
egen: ja/nej

Barns uppgifter
Faktorerna var
för sig
Unika effekter
Exp(B) Andel Exp(B Andel
i%
)
i%
.92*
46/42
.76*
49/36

1.03

ns-***
1.05
.99
15.01

1.11

15-79

ns-***
1.27
1.10
—f

Föräldrars uppgifter
Faktorerna var
för sig
Unika effekter
Exp(B) Andel Exp(B Andel
i%
)
i%
.98
.68*
47/29

1.09

17-88

ns-***
.78
.92
25.17

1.05

14-87

ns-*
.81
.85
—f

5-97

a

Cykelns
skicka
Bil i
hushålleta
Avstånd till
skolanb
Risker på
skolvägenb
Skadade
cyklar i
skolana
Föräldrars
negativa
attitydera
Föräldrars
negativa
attityderb
Föräldrars
cyklandea
Kompisars
cyklandea
Fördelar med
att cyklaa
Nackdelar
med att
cyklaa
Fördelar när
barn
cyklarb
Föräldrars
rädslab

om nej:
lån/ingen
fungerar/trasig

.07
1.71**

47/34

—f

.36

1.36

1.94*

—f
46/30

1.28

0/1/2+ bilar

1.24

1.23

1.07

1.08

se fotnot c

.95

.97

.93

.97

se fotnot d

.67

.79

.76

1.04

1 steg på skala
0-2

.89

1.03

.92

1.04

1 steg på skalan
0-3 lägre/högre
än medelvärdet
1 steg på skalan
0-4 lägre/högre
än medelvärdet
nej/sällan/ofta/
nästan alltid

.60***

57/32

1.03

.62***

54/31

1.03

.67***

54/35

.80

.64*

53/32

.63*

49/28

1.56**
*

1.51**

1.59**
*

30/39
/
50/61

1.87**
*

33/44
/
56/67
21/34
/
51/67
27/42
/ 56

1.54*

ingen/några/
många/nästan
alla
0,2/medelvärde
t 1,2/maxvärde
2
1 steg på skala
0-2

35/46
/
57/68
24/37
/
52/67
28/44
/ 59

2,7/3,7/4e

1.27*

1 steg på skala
0-4 lägre/högre
än medelvärdet

.69**

2.04**

.61

34/44
/
54/64

1.30

1.86*

1.96**
*
28/42
/ 55

2.01*

1.31

1.92

1.15

.48

.99

37/44
/ 50

1.10

1.29*

35/42
/ 49

1.15

53/35

.80

.72*

50/34

.88

Fotnoter. a enligt barn. b enligt föräldrar. c 1 steg på kvadratrottransformerad Likertskala: Mindre än 1 km (0), 13 km (3,4), 3-6 km (5,5), mer än 6 km (7,5). d 1 steg på en skala, beräknad som genomsnitt av 8 items som var för
sig är standardiserade (medelvärde 0, standardavvikelse 1). e En skala från 0-4 blev invers kvadratrottransformerad med bibehållet värdeområde. Regressionskoefficienten motsvarar 1 steg på den transformerade
skalan, men för att underlätta tolkningen anges procentandelar i förhållandet till den ursprungliga skalan, där 3,7
motsvarar medelvärdet på den transformerade skalan. f Faktorn borttagen eftersom den orsakade starkt
varierande parameterskattningar utan att själv vara signifikant.

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001, ns p ≥ .05
Tabell 2
Faktorer som sammanhänger med antalet dagar i veckan som barn cyklar till
fritidsaktiviteter, enligt barns respektive föräldrars uppgifter
Barns uppgifter

Faktor
Andel returnerade
barnenkäter
Andel returnerade
föräldraenkäter
Skola
Köna,b
Årskurs
Cykelinnehava (egen
cykel/ingen)
(egen cykel/till låns)
Cykelns skicka
Bil i hushålleta
Avstånd till skolanb
Risker på skolvägenb
Skadade cyklar i skolana
Föräldrars negativa
attitydera
Föräldrars negativa
attityderb
Föräldrars cyklandea
Kompisars cyklandea

Faktorerna var för sig
B
Dagar
-.02
-.02
ns-***
.13
.05
.98
.83
.53*
.06
.03
-.13
-.03
-.44**

.03-1.21

Unika effekter
B
Dagar
-.10

+ cyklandet till
skolan
B
Dagar
-.06

.02

.01

ns-***
.16
.00
.72

.03-1.37

ns-***
.11
-.00
.54

.49/.13

.68
.28
.08
.04
-.19
-.03
-.14

-.37**

.45/.15

-.27*

.40/.18

-.24

.52***

.14/.32/
.58/.92
.12/.22/
.36/.54
.09/.28/.53

.40***

.17/.31/
.50/.74

.33**

.34*

.33/.14

.09

Faktorerna var för sig
B
Dagar
.00
-.02

.00-1.57

ns
.41**
.03
.81

.48
.26
.06
.05
-.15
-.04
-.15

.64
.54
-.13
-.05
-.09
.11
-.40*

.68/.27

-.67***

.86/.18

.37**

.31/.49/
.70/.96

.04

.18/.31/
.47/.65

.14

Fördelar med att cyklaa
.63*
.43*
.14/.28/.45
.33
.24
Nackdelar med att cyklaa
-.47
-.14
-.15
-.35
Fördelar när barn cyklarb
.15
.00
-.02
.21
Föräldrars rädslab
-.16*
.35/.22
.07
.10
-.19
Cyklandet till skolan (ja/nej) 1.19***
.62/.11
.94***
.54/.14
1.11***
Fotnoter. Se Tabell 1 (andra kolumnen och fotnoter c-e) för de olika faktorernas enheter. Antalet dagar som barn
cyklade kvadratrottransformerat. B-koefficienterna gäller det transformerade antalet. De angivna antalen dagarna
är dock tillbakatransformerade.
a
enligt barn. b enligt föräldrar.

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001, ns p ≥ .05

.04-1.00
.57/.36

.84/.25

Fokus på kvinnors idrott och hälsa
I Sverige brukar vi med viss stolthet kalla oss ”världens mest jämställda land”, och visst har
vi, i jämförelse med många andra länder, kommit långt i arbetet med att skapa ett samhälle
där män och kvinnor behandlas som jämlikar och ges lika möjligheter i alla sammanhang. Jag
vill dock hävda att det finns mycket kvar att göra – inte minst inom idrotten.
Historiskt har inte kvinnor som idrottar haft samma möjligheter och resurser som män. 40
procent av alla idrottsaktiva i Sverige är kvinnor, men merparten av all kunskap om träning
och dess effekter baseras på studier av och på män. Det gäller även idrottsforskningen. Vare
sig den humanistiska, samhällsvetenskapliga eller den naturvetenskapliga forskningen har
berört kvinnors och flickors situation inom idrotten i lika hög utsträckning som den berört
mäns och pojkars situation.
Som idrottsälskare och som ordförande i Svenska Gymnastikförbundet och vice ordförande i
Europeiska Gymnastikförbundet, med en majoritet av kvinnor som utövare, har jag sedan
länge engagerat mig i frågan. Jag är därför stolt över att få vara med och utveckla en unik
satsning på kvinnors idrott och hälsa – World Village of Women Sports (WVWS).
WVWS är ett forsknings- och utvecklingscenter, en unik samlingsplats för idrottande kvinnor,
tränare, ledare och forskare samt innovatörer med intresse för kvinnors idrott och hälsa.
WVWS utgör kärnan i ett arkitektritat kvarter på hundra tusen kvadratmeter i centrala Malmö.
Här ska finnas lokaler för utbildning, träning, tester, rehabilitering och vård sida vid sida med
kommersiella lokaler och bostäder. Genom att samla idrott, akademi och näringsliv i samma
miljö skapas bättre förutsättningar för nya samarbeten och innovationer. Det återstår
visserligen ett antal viktiga beslut innan ”spaden sätts i jorden” men vår ambition är att
fastigheten ska stå klar årsskiftet 2015/16.
WVWS består också av en stiftelse och ett internationellt vetenskapligt råd vars syfte är att
stödja och främja forskning som kan röra allt från socioekonomiska förhållanden och hur de
kan förbättras, till träningsmetoder, skadeprevention, ledarutbildning, utrustning och
materialutveckling. Allt med utgångspunkt i kvinnors idrott och hälsa. Stiftelsestyrelsen
beslutade 2012 att avsätta tre miljoner kronor i forskningsprojekt som bidrar till WVWS
utveckling under uppbyggnadsperioden och som stärker samarbetet inom idrottsvetenskaplig
forskning i Öresundsregionen med uttalat mål att bli en inflytelserik aktör internationellt.
Styrelsen beslutade nu i mars att projekten får fortsatt finansiering under 2013.
WVWS är en efterlängtad och viktig satsning. Initiativet är ett nytt sätt att arbeta med
jämställdhetsfrågor. Här sätts fokus på möjligheterna, inte problemen. Modellen för
samverkan mellan idrotten, akademin och näringslivet är ovanligt och spännande. Målet är att
det i framtiden ska finnas lika möjligheter för kvinnor och män att uppleva idrott – som
motion, för den rena glädjen att röra sig, eller som prestationsinriktad elitidrott med drömmar
om OS-medaljer.

Malin Eggertz Forsmark, vd
World Village of Women Sports AB
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Passion för fotboll – inte alltid positivt
En populärvetenskaplig sammanfattning av Holmberg, S (2011). Passion för fotboll –
En studie på svenska elitfotbollsgymnasier. (Kandidatuppsats i psykologi, inriktning
idrott, 61-90hp.) Sektionen för Hälsa och Samhälle: Högskolan i Halmstad.
Kontaktuppgift: holmberg.sophie@gmail.com

Talangfulla killar och tjejer söker sig till nationell idrottsutbildning (NIU) för att
kombinera gymnasiestudier med elitsatsning inom fotboll. Utvecklingsmiljön skall ge
optimala förutsättningar för fysisk såväl som mental idrottslig utveckling. Men hur
mår egentligen ungdomsspelare på svenska elitfotbollsgymnasier? Spelar de fotboll
utifrån egen fri vilja och för att det är roligt eller drivs de av yttre belöning och press
att prestera? Upplever ungdomarna att de själva har kontroll över sitt deltagande eller
är fotboll associerat med känslor av tvång, inompersonlig press och oro?

Passion – en viktig psykologisk aspekt av idrott
Ett psykologiskt koncept som visat sig ha stort inflytande på idrottares välmående,
psykologiska utveckling samt idrottsspecifika utveckling är just passion. Inom idrott
definieras passion som en stark attraktion för en aktivitet som idrottaren tycker om
(älskar), värderar högt och investerar mycket tid och energi på(1). Passion är något
som förenas med idrottarens identitet. Beroende på vilket sätt passion och idrottarens
identitet förenas, alltså hur någon som bara spelar fotboll kommer att bli en
”fotbollsspelare”, utvecklas mer eller mindre harmonisk eller tvångsmässig passion(2).

En harmonisk passion utgör ett starkt engagemang i en aktivitet som är under
individens kontroll. Denna passion utvecklas då aktiviteten blir en viktig del i en
persons liv utifrån inre glädje och egen fri vilja. En tvångsmässig passion utgör ett
mer extremt behov och en känsla av tvång att delta i den passionerade aktiviteten som
har tagit kontroll över individen(3). Det är vanligt att idrottaren belönar sig själv med
att känna stolthet och storsinnighet efter bra prestation, medan de vid misslyckanden
bestraffar sig själv genom känslor av skam, oro och skuld(4).
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Stark passion är helt klart en bidragande faktor till idrottslig framgång. Forskning har
påvisat positiva samband med psykologiskt välbefinnande, ökad koncentration(5) samt
hängivenhet och motivation hos elitidrottare(2). Att associera ungdomsspelares passion
för fotboll med något positivt känns naturligt, men faktum är att den starka glöden
under särskilda omständigheter kan omvandlas till negativ drivkraft. Visst finns det
forskning som visar på att viss tvångsmässighet krävs för att pressa sig själv till den
absoluta toppen(6)(7), men desto fler negativa aspekter är rapporterade. Idrottare som
drivs av en tvångsmässig passion riskerar att få problem i sociala relationer(8), skada
sig(9) och utveckla en fysisk och emotionell utbrändhet(10).

Studiens syfte, genomförande och resultat
Det är önskvärt att fostra duktiga, motiverade och välmående fotbollsspelare som
fungerar bra med lagkamrater, beter sig professionellt och är skadefria. Den aktuella
studien syftade till att få ökad förståelse kring samband mellan de tre psykosociala
variablerna motivation (inre och yttre former), självbestämmande och passion
(harmonisk och tvångsmässig) hos ungdomsspelare på svenska elitfotbollsgymnasier.
Målet var att få inblick i hur svensk fotboll, tränare och föräldrar kan arbeta för att
optimera utvecklingsmiljön och fostra skickliga och välmående fotbollsspelare.
Studien omfattade 220 ungdomsspelare (169 pojkar och 51 flickor från samtliga
årskurser) från fem elitfotbollsgymnasier tillhörande nationell idrottsutbildning.
Deltagarna valdes ut tillsammans med ansvarig på SvFF och med hänsyn till var det
smidigast gick att få kontakt med flest spelare. Ungdomarna fick fylla enkäter på
schemalagd skoltid. Enkäten bestod av tre olika självuppskattningsformulär kopplat
till ungdomarnas fotbollutövande, vilka behandlar upplevd grad av
självbestämmande, typ av motivation respektive passionskaraktär.

Resultatet visar att ungdomsspelare på svenska elitfotbollsgymnasier är mer
harmoniskt än tvångsmässigt passionerade för sin idrott och att majoriteten upplever
att de själva bestämmer över sitt deltagande. Resultatet visar att nästan hälften av
ungdomsspelarnas harmoniska passion kommer genom inre glädje och deltagande
byggt på fri vilja. Passionen grundar sig i ungdomsspelarnas fria deltagande och
förstärks ytterligare om spelaren spelar fotboll just för att det är roligt. Resultatet visar
också att många ungdomar utvecklat en tvångsmässig passion för fotboll vilken i hög
grad beror på en inompersonlig press.

!

!

Ungdomarnas passion för fotboll i praktiskt sammanhang
Extern påverkan är oundvikligt inom elitsatsning, men organisationen, tränare och
föräldrar kan till stor del vara med och påverka hur spelarna hanterar denna yttre
press. Att utveckla en miljö där spelare drivs av personlig utveckling med fokus på att
bemästra uppgifter snarare än att vara bättre än andra, medför att kontroll över
prestationen hamnar inom individen(4)(11). Då ökar chanserna för att ungdomarnas inre
motivation och glädje stannar kvar.

Harmoniskt passionerade spelare, som helhjärtat och balanserat engagerar sig i spel
och träning, är också en förebild och inspirationskälla för lagkamrater(12). Det är
därför särskilt viktigt att bygga en utvecklingsmiljö som fostrar harmoniskt
passionerade spelare och som uppmärksammar signaler som tyder på att spelarna har
ett tvångsmässigt förhållande till fotboll. Den inompersonliga press som
tvångsmässigt passionerade spelare har riskerar att avspeglas i gruppen och vidare
skapa rivalitet och onödig stress(12). Om det finns harmoni och glädje i det
individuella spelet ökar möjligheten för att varje enskild prestation fungerar
tillsammans och att lagsammanhållning därmed också blir framgångsrik.

Studieresultatet, med dess höga värde i harmonisk passion, inre motivation och
självbestämmande, kan ses som ett gott betyg för tränare, föräldrar och andra ledande
roller inom fotboll i gymnasieskolan. En varningsflagg bör dock höjas för den ökande
externa påverkan som väntar spelarna i exempelvis övergång från junior till senior
och hos de spelare som påbörjar en karriär som ”fotbollsspelare”. Ökat ansvar innebär
ökad press, som vidare kan utgöra framtida hot hos de ungdomsspelare som idag är
tvångsmässigt passionerade. För spelaren som byggt hela sin identitet på just fotboll
kan det bli problematiskt att bemöta det faktum att inte kunna fortsätta att vara
”fotbollsspelare”. Individens upplevda värde som människa och dennes identitet
riskerar att försvinna med fotbollskarriären. Det finns också en risk att inompersonlig
press leder till utbrändhet och att talangfulla ungdomar väljer att sluta spela fotboll.

Såhär kan harmonisk passion förebyggas
•

Uppmärksamma och ge stöd till de ungdomar som uppvisar tecken på
tvångsmässig passion. Tecken kan vara aggression, egoorientering,
nedstämdhet, ignorering av skador och samarbetssvårigheter.

!

!
•

Som förälder hålla sitt engagemang på en sund nivå och främst finnas där
kravlöst med uppmuntran och stöd. Det kan vara stöd i form av ett allmänt
intresse för ungdomarnas fotbollsdeltagande och praktisk hjälp med att skjutsa
till och från träning, tvätta träningskläder och laga mat.

•

Genom en demokratisk ledarstil öka spelarnas känsla av ansvar, påverkan och
gemenskap.

•

Lägga fokus på process- och prestationsmål framför resultatmål. Vara noga
med att uppmuntra och berömma idrottarens utveckling och inte bara
fokusera, berömma och bestraffa vid vinst eller förlust.

•

Både föräldrar och tränare uppmuntrar till fritidsaktiviteter utanför fotbollen
och även informerar och inspirera om andra karriärmöjligheter.

•

Arbeta fram stödfunktioner med värderingsgrunder som gynnar en harmonisk
passion samt en handlingsplan för att ta hand om spelare som av någon
anledning uppvisar tvångsmässig passion. Detta skulle kunna öka spelarnas
medvetenhet samt ge en trygghet hos föräldrar och andra ledande roller att
ingripa och hjälpa spelare som uppvisar benägenhet till tvångsmässig passion.

•

Tänka långsiktigt och inte jäkta fram elitspelare, utan låta ungdomarna bli
duktiga genom sann glädje och av egen fri vilja.
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Idro• och mångfald
12-13 februari 2013 i Karlstad

Idro! en klassfråga - kan alla vara med?!

Den 12-13 februari 2013 arrangerades Idro• och mångfaldskonferensen för tredje gången i Karlstad. Årets tema var Idro• en
klassfråga – Kan alla vara med?!, med utgångspunkt i sociala och ekonomiska aspekter på e• utanförskap.
Programmet bjöd på en bred blandning av forskning, erfarenheter och prak!ska !ps.
Arrangörer för årets konferens var Karlstad kommun, Karlstads Universitet, Värmlands Idro•sförbund, SISU Idro•sutbildarna,
Riksidro•sförbundet och Sveriges Kommuner och Lands!ng.
Totalt deltog 163 personer under konferensens två dagar.

Vad händer med mångfalden när idro•en marknadsanpassas?
Produkter istället för föreningsmedlemmar. Idro!sakademier, barngym
och påkostade professionella tränare. Johan R Norberg redovisade under
sin föreläsning om hur kommersiella kra"er påverkar mångfalden inom
idro!en.
– Idro•en beﬁnner sig i mi•en av tre ordnande kra•er. Staten, det civila
samhället och marknaden. Genom a• undersöka hur balansen ser ut får vi
också svaret på i vilken riktning idro•en är på väg, berä•ar Norberg.
Johan R Norberg är historiker och docent i idro•svetenskap vid Malmö högskola. Han undervisar och forskar inom idro•shistoria och idro• ur statsvetenskapligt perspek!v och är även verksam som utredare inom centrum
för idro•sforskning. Johan menar a• det går a• se en tydlig kommersialisering inom barn- och ungdomsidro•en. Gym för små
barn, påkostade professionella tränare och idro•sakademier är några exempel på utvecklingen.
– Det intressanta är a• se hur föreningsidro•en svarar. Istället för a• säga ifrån och välja motsa• riktning väljer föreningar a•
se möjligheten a• tjäna pengar och startar därför motsvarigheter. E• exempel är Brommapojkarna där man inte behöver vara
medlem utan istället får betala en viss summa pengar för en målvaktsträning eller liknande, säger Norberg.
Ska kommunerna fortsä•a värna om dagens föreningsutbund eller öppna upp för kommersiella inslag? Om all idro•sverksamhet är kopplad !ll föreningar får vi då någon mångfald? Kanske bidrar kommersiella kra•er !ll ﬂer alterna!v? Avslutande
frågor som tål a• tänkas på.
Text: Karolina Dahlgren Foto: Felicia Augustsson

Hur får vi alla a! vara med?
Björn Eriksson, ledamot i Riksidro!sstyrelsen, tog i si! anförande främst
upp den etniska aspekten av mångfaldsfrågan.
– Vi i idro!en är överlägsna på området, men inte bra nog, konstaterar
Eriksson.
Den etniska aspekten av mångfald är e• område där idro•en visar upp olika
ansikten. Björn Eriksson har arbetat med frågorna på allvar sedan början
av 90-talet. Till en början mestadels u!från e• arbetsmarknadsperspek!v,
främst i segregerade bostadsområden och på entreprenörskapssidan.
– Allt kokar ned !ll a• det här är e• område där idro•en i någon mening har
olika ansikten, så!llvida a• när vi jämför med exempelvis vad jag har jobbat
med inom näringslivet, så är idro•en skyhögt överlägsen. Men vi är inte bra
nog, säger Eriksson.
Eriksson menar a• det är lä• a• säga: ”Ti•a så många duk!ga basketspelare vi har med utländsk bakgrund, och i
friidro• och i boxning”.
– Men idro•srörelsen är ju så mycket mer. Vi har förtroendevalda, regelsystem. En hel värld som idro•en rör sig kring.
Hur ser det ut om vi !•ar där? Där ligger mycket av problemet.
Eriksson avslutade med en personlig iak•agelse:
– Jag har även uppgi•en a• arbeta med interna!onella arrangemang, som EM,VM och världscup. När jag håller föredrag i den frågan så kommer det jäkligt mycket folk. Motsvarande siﬀra när det ska talas om mångfald, då kommer det
kanske sju eller å•a stycken. Det säger något om a• det här är frågor som måste ly•as inom idro•srörelsen innan
det är för sent.
Text: Daniel Samuelsson
Foto: Felicia Augustsson

Hur får vi alla a• vara med?
Riksidro•sförbundets sta•s•kansvarige Jesper Thiborg bjöd på en sta•s•sk redovisning av några av de undersökningar som har gjorts i RF:s regi.
Thiborg ly•e bland annat fram en kostnadsundersökning som genomförts i samarbete
med CMA år 2003 och 2009. Bland runt 300 slumpmässigt utvalda deltagare mellan
7-15 år, från •o olika idro•er, visade undersökningen bland annat a• det har ske• en
ökning när det gäller den kostnad föräldrarna betalar för sina barns medverkan i idrotten. De representerade idro•erna var dels de fem, •ll antalet deltagare se•, största
idro•erna samt de fem idro•er med störst andel deltagare med utländsk bakgrund
– 30 procent av alla föräldrar upplevde a• kostnaden för si• barns idro•ande var hög.
Vi kan ganska enkelt se a• bland de som har mellan 100 000-250 000 kronor i total
årsinkomst för hushållet, så är det 50 procent som upplever en hög kostnad för deras
barns idro•sdeltagande, säger Thiborg.
Gruppen som svarade på undersökningen var dock väldigt homogen. 85 procent som svarade bodde i villa eller radhus, 98 procent hade minst en bil, 92 procent hade två föräldrar och 45 procent hade föräldrar med en total årsinkomst på mer än 600 000.
Bara fyra procent hade en årsinkomst mindre än 250 000.
– Det innebär a• det är en hel del som tjänar mindre och har helt andra levnadsförhållanden, men som inte ﬁnns med i det här
materialet. Vart är då alla som inte idro•ar? Är ekonomin e• hinder?
En annan undersökning, från 2010, pekar på just de•a. Åtminstone bland de deltagare som aldrig har varit med i idro•en. På
frågan varför de inte har varit med hamnade alterna•vet ”för dyrt” på en !ärdeplats med 19 procent.
– Går man •llbaka •ll 1998 så var den siﬀran nio procent, 2005 var den 15 procent. Ti•ar vi på de som har utländsk bakgrund så
har siﬀran ökat från 21 procent •ll 24 procent för svarsalterna•vet ”för dyrt”. Det är inga jä•estora skillnader, men det visar ändå
på vissa tendenser.
Text: Daniel Samuelsson Foto: Felicia Augustsson

Ungas deltagande i olika idro•sgrenar - en
fråga om socioekonomi?
Under konferensens första dag föreläste Stefan Wagnsson, lektor i idro•svetenskap vid Karlstads universitet. Hans föreläsning belyste huruvida ungas deltagande i olika idro•sgrenar är en socioekonomisk fråga.
Wagnsson ställde sig frågan om alla unga har samma förutsä•ningar a• delta i
idro• och inledde si• anförande med a• deﬁniera socioekonomisk status (SES),
vilket innebär kategorier av människor som delar posi•on i samhället u•från en
kombina•on av deras inkomst, förmögenhet, utbildning och andra sociala kopplingar. Hur denna socioekonomiska status påverkar idro•sdeltagandet visade
Wagnsson genom a• referera •ll sin egen studie från 2009.
– Det är inga enorma skillnader mellan de olika socialgrupperna, men for•arande
ﬁnns det en del a• göra, säger Wagnsson och sy•ar på a• ungdomar med lägre
SES i lägre grad deltar i föreningsidro•en.
Wagnsson visade sedan även hur deltagandet i idro•en ser ut fördelat på sociekonomisk status och idro•sgren. Här stack
fotboll, kampsport och basket ut som idro•er med ﬂest andel deltagare av låg socioekonomisk status. I den andra änden av
skalan, idro•er med hög socioekonomisk status, fanns exempelvis golf och tennis.
För a• försöka förklara varför vissa individer väljer, medan andra avstår från a• utöva vissa idro•er, menade Wagnsson a•
man kan ikläda sig sociologiska glasögon.
– Varje idro•sgren kan ses som e• idro•sligt fält med en dominerande logik i varje fält. Ekonomiskt kapital såväl som kulturellt kapital utgör •llsammans resurser som värdesä•s olika beroende på vilket idro•sligt fält det handlar om.
De•a skulle kunna förklara varför vissa idro•er består •ll stor del av deltagare med låg kulturell och socioekonomisk status
och varför det omvända förhållandet tycks gälla i andra idro•er.
– A• korsa det kulturella kapitalet är svårt. Tar man även med det ekonomiska kapitalet så blir det än mer besvärligt.
Text: Daniel Samuelsson
Foto: Felicia Augustsson

Trender, tendenser och tankar om fram•den
Mats Trondman presenterade sina tankar om fram•dens idro!
genom a! med både lä!samhet och allvar återknyta •ll personliga
upplevelser och genom a! ställa sig frågan vart han själv hade befunnit sig i dagens idro!svärld.
Trondman inledde si• anförande med a• säga a• man egentligen ska
vara väldigt försik•g med a• säga något om fram•den. Vi är inte där
och det kan hända mycket under vägen. Själv ville han bli gymnas•klärare, men betygen räckte inte •ll. Istället blev han professor i kultursociologi.
Trondman gav sedan en personlig betraktelse om ekonomi, a! få och
a! kunna vara med.
– Jag var inte så fantas•skt duk•g på idro!, men ﬁck ändå vara med
och är djupt tacksam för det. Det intressanta är a! den idro!en jag
var bäst i var golf. Ishockey spelade jag i division 3. Jag har spelat
basket i division 3 och tränat damlag i basket i division 2, säger Trondman.
Anledningen •ll a! Trondman tyckte a! det var intressant a! han
varit ak•v i just dessa sporter är a! några av dem •llhör våra dyraste
idro!er idag (ishockey, golf), sam•digt som fotboll och basket ses mer
som idro!er för arbetarklassen.
– Jag tänker på min egen socioekonomiska status och utbildning, med
en pappa som aldrig tjänade en krona från det a! han var 25 år •ll
dess a! han dog, bortse! från pension. Min mamma var kontorist och senare banktjänsteman. Ändå spelade jag golf, ishockey, fotboll och basket.
– Man undrar om det hade varit möjligt för en sådan som mig idag. Kanske hade jag spelat fotboll. Men inte golf och absolut
inte hockey. Trondman pratade om en oroväckande utveckling.
– Det är en hisnande tanke a! vi tänker oss en •d, där en sådan som jag inte ﬁnns. För det är inte heller säkert a! jag hade
gjort den klassresa utbildningsmässigt som jag har gjort, om vi tänker på det som vi är på väg in i.
Text: Daniel Samuelsson Foto: Felicia Augustsson

Hur kan idro•en möta barn som lever i ekonomiskt ansträngda familjer?
Maritha Fältén, verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen, Region Väst, inledde
konferensens andra dag med sin föreläsning ”Hur kan idro•en möta barn som lever i
ekonomiskt ansträngda familjer?”. Anförandet berörde hur idro•en ska agera för a•
hjälpa de barn som lever i fa!gdom.
– När vi pratar om barnfa#gdom i dagens Sverige pratar vi om den sub•la fa#gdomen. Vi pratar inte om a! si och så många barn inte får mat varje dag, tyvärr ﬁnns
det sådana fall, men det är inte den fa#gdomen som vi på Rädda Barnen se! öka de
senaste åren. För vad händer med e! barn som inte får •llgång •ll en dator eller en
mobiltelefon? Jo, utanförskapet i skolan och andra sociala sammanhang blir enormt då
en betydande del av den vardagliga informa•onen och kommunika•onen baseras på
•llgång •ll uppkoppling och tekniska prylar, berä!ar Fältén.
Hon uppmanade de vuxna inom idro!en a! söka kontakt med socialtjänsten i större utsträckning och våga lyssna •ll barnets
förklaring om frånvaro eller utebliven idro!sutrustning.
– Vi måste bli bä!re på a! lyssna och förstå barnets situa•on istället för a! bli arga och irriterade, avslutar Fältén.
Text: Karolina Dahlgren
Foto: Felicia Augustsson

Hur blir idro•en mer inkluderande?
Hur kan man arbeta på kommunnivå för a• idro•en ska bli mer
inkluderande? Om de•a och idro•ens ﬁnansiering pratade NilsOlof Zethrin från Sveriges kommuner och lands"ng (SKL).
Zethrin konstaterade a• den oﬀentliga ﬁnansieringen har stor
betydelse för idro•en i form av statens idro•stöd. Som följd av
de•a återspeglas statens roll o•a i forskning och kunskapsbildande,
medan kommunernas och lands•ngens funk•on för idro•srörelsen
ibland glöms bort. Det kommunala stödet •ll idro•en uppgår •ll
över 80 procent av ﬁnansieringen och den lokala poli•ken skapar
därmed i stor utsträckning förutsä•ningarna för idro•en. Därför är,
enligt Zethrin, den lokala och regionala idro•spoli•ken mer aktuell
än någonsin.
– Det rör exempelvis frågor om selektering, idro•ens sociala roll kopplat •ll värdegrund samt arenor och anläggningar.
Zethrin ser en stor utmaning i a• ta •ll sig kunskap från både forskning och prak•k för a• kunna avgöra vilka insatser som ger
resultat och kunna ställa sig frågan vad man vill uppnå med stödet.
– I grund och bo•en handlar det för kommunerna om vilka insatser som ger resultat. Till skillnad från hur det under konferensen konstaterades a• styrdokumentet ”Idro•en vill” och den statliga poli•ken i det närmaste ordagrant stämmer överens, så
saknas denna överenstämmelse mellan kommunala idro•spoli•ska dokument och ”Idro•en vill”.
– Det beror på a• det ganska o!a saknas en lokalt formulerad idro•spoli•k.
SKL har tagit fram e• idro•spoli•skt posi•onspapper, som genomsyras av en stor samsyn av de grundläggande värden som
idro•en står för, som också, enligt Zethrin, är grundläggande för hur idro•en ska bli mer inkluderande. Dessa är exempelvis
a• idro•ens värde i samhället ska försvaras, a• idro•en ska främja folkhälsan, a• breddidro•en ska prioriteras samt a• vi
inte får glömma bort den idro• som bedrivs utanför själva idro•srörelsen. SKL anser a• kommuner, som villkor för sin bidragsgivning, ska kunna ställa krav som främjar jämställdhet och etnisk mångfald.
– Idro•en blir mer inkluderande om det ﬁnns en lokalt formulerad idro•spoli•k, avslutar Zethrin.
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Den ideella sektorn - det mångtydiga mellanrummet
Jenny Risfelt är legi!merad arbetsterapeut och driver företaget Idélots.
Hennes föreläsning ”Kan alla vara med…se" ur kommunperspek!vet?”
ly#e frågor gällande kommunorganisa!onens sä" a" se på och förhålla sig
!ll de ideella föreningarna.
Hur förklarar vi a• nästan halva Sveriges befolkning lägger ungefär 16 •mmar i månaden på ideell verksamhet? Varför ﬁnns det en sådan enorm vilja
och kra! a• engagera sig ideellt? Enligt Risfelt är anledningarna många.
Möjligheten a• verka och företräda något vi anser är roligt kan vara en anledning och betydelsen av iden•tetsskapande en annan. Den ideella sektorn
kan även fungera som en frizon för människor a• agera i utan inblandning
från staten, det civila samhället eller vinstdrivande intressen.
Hur gör vi då för a• bevara den ideella sektorn – det så kallade mångtydiga
mellanrummet? Risfelt belyste vikten av a• skapa dialog, samverkan och
utveckling mellan idro•srörelsen och kommunorganisa•onen som både
bygger på kunskap om föreningarnas självständighet och deras betydelse för
kommun och individ.
– Vilken retorik och logik vi använder när vi berör den ideella sektorn spelar
en avgörande roll. Om vi •ll exempel använder ord som produkt och eﬀekt
och lägger beslutsfa•ande sammanträden på dag•d riskerar verksamheten
a• urholkas. Det är därför vik•gt a• stärka rela•onerna mellan kommunerna och den ideella sektorn för a• bevara det mångtydiga mellanrummet.
Genom mer kunskap om de ideella verksamheterna kan vi nå ökad förståelse och e• rikare föreningsliv, säger Risfelt.
Text: Karolina Dahlgren
Foto: Felicia Augustsson

Ridning för asylsökande barn och ungdomar
Anders Karlsson och Karin Tillerkvist berä!ade om si! arbete
med a! ge asylsökande barn och ensamkommande ﬂyk"ngbarn möjligheten a• rida i Grums Ridklubb.
Projektet i Grums Ridklubb genomfördes i två delar. Till a• börja
med handlade det om asylsökande barn i låg- och mellanstadiet.
Däre•er utökades projektet •ll a• även innehålla ensamkommande ﬂyk•ngbarn i åldrarna 14 •ll 18.
– Vi tycker om a• vara en ridklubb för alla, säger Karin Tillerkvist.
Genom skolsamverkan ﬁck ridklubben kontakt med de barn det
rörde sig om. När det gällde de ensamkommande ﬂyk•ngbarnen
så var det tvärtom.
– Det var de som kontaktade oss och var intresserade av a•
komma och prova, säger Anders Karlsson.
Grums Ridklubb består annars •ll en väldigt liten del av barn
med utländsk bakgrund. Om projektet kommer a• ge en ökning
är svårt a• säga.
– Tyvärr så är det o•a som de här barnen inte får stanna kvar i
landet, säger Tillerkvist.
Ridavgi•en och medlemsavgi•en är det som kostar hos Grums Ridklubb.
– Alla sporter kostar ju något a• u#öra. Det kan vara svårt för en del familjer. För de asylsökande familjerna blir det än svårare, då de tvingas klara av vardagen med låga ersä•ningsnivåer.
Vinsterna med projektet har varit många. En ak•v fri•d för barnen, e• bä•re språk, vuxenkontakt och gemenskap är några av
dessa. Tiden i ridklubben har också få• ﬂera av barnen a• öppna upp sig •ll de vuxna om sin vardag och vad de har varit med
om.
– Idro•sly•ets satsning på asylsökande barn utan ekonomiska resurser är en vik•g del för a• ge dem en fri•dssysselsä•ning
som de ﬂesta andra barn ser som självklar a• kunna delta i, säger Karlsson.
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Allt är möjligt - en förenings betydelse i
glesbygd
Milenko Vukcevic och Kent Leverström, båda från
Nordvärmlands FF, berä!ade om si! arbete i föreningen
i norra Värmland. De delade med sig av tankar och
erfarenheter från sin verksamhet som, förutom fotboll,
bland annat bedriver fri"dsgårdar och gatukök.
På en ort där avfolkning och nedläggning hör •ll vardagen
är det lä• a• fram•dstron får sig en rejäl knäck. E•er a•
nio föreningar blivit en kanske många helt enkelt skulle
ha ge• upp drömmen om e• rikt föreningsliv. Så är inte
fallet i norra Värmland.
– Vi tror på fotboll och landsbygdsutveckling och tar e•
stort ansvar för a• hela samhället ska vara med, berä•ar
Leverström.
Föreningens posi•va fram•dstro och ini•a•vförmåga har ge• resultat. I år spelar Nordvärmlands FF i division två och bedriver
fri•dsgårdar, kafé, gatukök, camping och en second hand-bu•k.
– Vi är mycket stolta och ställer upp med e• lag bestående av spelare från å•a olika länder. Vår förhoppning är a• placera oss
på en stabil mi•enplats, säger lagets tränare Milenko Vukcevic.
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Rädda Barnen och satsningen High Five
Idro!en har både posi"va och nega"va sidor, där det tyvärr även ﬁnns utrymme för utanförskap. Linus Torgeby föreläste om Rädda Barnens arbete för
a! motverka de nega"va sidorna och främja de posi"va.
Kränkningar och utsa•het inom idro•en ledde •ll a• Rädda Barnen startade
si• arbete med a• försöka få föreningsidro•en a• arbeta enligt barnkonven•onen. Bland Rädda Barnens arbetsmetoder ﬁnns kunskapsförmedling och
kompetensutveckling, påverkansarbete, faktainsamling och analys samt direkta
insatser.
Torgeby imponerades av arbetet i Grums Ridklubb med de asylsökande och
ensamkommande ﬂyk•ngbarnen.
– Vi kan prata teorier och tankar, men det är när några människor bestämmer
sig för a• förverkliga barnkonven•onen på det sä•et, som det blir på rik•gt,
säger Torgeby.
High ﬁve är en modell för hur föreningar kan ta fram en egen handlingsplan
för hur man ska undvika exempelvis kränkningar, mobbning och diskriminering. Modellen består av fem steg: Starta, Höj
temperaturen, Håll farten, Slutspurta och Gå i mål.
– Många föreningar arbetar e!er barnkonven•onen utan a• veta om det. Men jag tror a• det ibland kan vara vik•gt a•
även sä•a ord på det, så a• man kan berä•a det för beslutsfa•are i kommunen och högre upp, avslutar Torgeby.
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- E• barn skyddar sina föräldrar och tar på sig skammen
Sist ut på årets konferens var Alexandra Pascalidou. Hennes berä•else om
barndomens idro•serfarenheter i en ekonomiskt utsa• familj lämnade
ingen oberörd.
– E• barn skyddar sina föräldrar och tar på sig skammen. Som barn skulle jag
aldrig utelämnat mina föräldrar •ll tränare, träningskompisar och träningskompisars föräldrar. När andra barn blev hämtade e!er gymnas•ken i Bromma ljög jag om a• mina föräldrar skulle hämta mig längre bort från gymnas•khallens parkering. I själva verket gick jag •ll busshållplatsen två hållplatser
bort, berä•ar Pascalidou.
Hon föddes i en tvä•stuga i Rumänien. När hon var sex år gammal kom familjen •ll Sverige och stockholmsförorten Rinkeby och Alexandra ﬁck för första
gången i si• liv se en teve. 1976 sändes sändes de Olympiska sommarspelen i
Montreal på teve och tävlade gjorde gymnasten Nadia Comăneci, som direkt
kom a• bli Alexandras stora idol.
– Jag ville bli som Nadia och min pappa började träna mig i sandlådan i Rinkeby. Jag ﬁck stå på händer och springa. E!er en •d ﬁck vi reda på a• det fanns
möjlighet för mig a• börja träna gymnas•k i Bromma. Det var roligt, men blev
snabbt problema•skt. Jag missade tävlingar och uppvisningar på grund av
missuppfa•ningar. Jag hade aldrig råd a• ha med mig matsäck eller a•
köpa den rä•a utrustningen. Jag reste all•d kommunalt och kunde därför inte
all•d komma i •d.
E!er några år hos föreningen ﬁck jag e• brev hem där det stod a• jag inte
längre var välkommen på grund av a• jag inte visade klubben •llräcklig respekt. Jag slängde brevet, vägrade berä•a hur det egentligen låg •ll, min dröm
om a• bli elitgymnast krossades, säger Pascalidou.
Alexandra är inte ute e!er medlidande. Hon berä•ar sin historia för a• uppmärksamma de barn i dagens Sverige som lever
under liknande och värre förhållanden. Barn som behöver stöd, hjälp och förståelse – inte e• brev om avstängning.
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Hallå där!
Serwa Palanijaﬁ, idro#sledare och licenserad Zumba-instruktör, Karlstads kommun.
Vad anser du om årets konferens?
- Jag tycker a• det överlag har varit givande och intressanta frågor som tagits upp. Mats Trondman och Maritha
Fälténs föreläsningar var lä•a a• ta •ll sig och gick igenom på e• bra sä•. Jag kunde känna igen mig i Alexandra
Pascalidous berä•else e•ersom jag också är uppvuxen i en förort och all•d ha• e• stort idro•sintresse. Hon
knöt ihop säcken på e• bra sä•!
Vad tar du med dig?
- A• alla barn inte har råd med idro•sutrustning. A• inte bli arg i onödan. Försöka se och förstå alla barn som
är ak•va i vår verksamhet. A• inte ge upp hoppet, vare sig det handlar om mig själv eller barnen jag möter!
Kent Kruuse, fri$dschef i Gislaveds kommun.
Vad anser du om årets konferens?
- Årets program har varit bre• och tajt. Många olika infallsvinklar och perspek•v har ly•s i en rasande fart och
e• bra tempo är bä•re än e• dåligt tempo. Det jag saknade var dock utrymme för diskussion. Samtal gör a• du
utbyter idéer och tankar på e• annat sä• än när du bara lyssnar.
Vad tar du med dig?
- E•ersom jag arbetar inom den kommunala verksamheten var det intressant a• lyssna •ll vad som sades
om den ideella sfären. Jag ﬁck mig en rejäl tankeställare om a• vi kanske allt för o•a kör på i samma gamla
hjulspår. Jag tar med mig kunskap och synpunkter och hoppas kunna bli bä•re på a• lyssna •ll vad den ideella
verksamheten har a• säga. Jag tror vi måste måna mycket om de ideella kra•erna och inte bara lägga på dem
en massa uppgi•er utanför deras ordinarie verksamhetsområde.
Peter Bergvall-Virtanen, Örebro läns idro•sförbund
Vad anser du om årets konferens?
- Det har varit bra, tycker jag. E• bre• spektrum av frågor, både ur idro•ens och kommunernas perspek•v. Det
har tagits upp många tänkvärda saker, som o•a annars hamnar lite i skymundan. Till exempel hur idro•ens
kärnverksamhet påverkas av olika projekt för ekonomiska styrmedel och de krav som samhället då ställer på
idro•en. Om en fotbollsklubb •ll exempel har direk•v från kommunen a• driva en fri•dsgård, så kan man fråga
sig hur det påverkar verksamheten och människorna i den.
Vad tar du med dig?
- Vi jobbar med den här frågan kon•nuerligt och jag tar väl egentligen med mig en helhet. Man har få• mer
belägg för olika teser som forskarna har tagit fram och blir lite påmind om de sakerna vi diskuterar. Sedan är en
konferens bara e• steg på vägen. Det gäller också a• omsä•a kunskapen i prak•ken.
Ulrika Evermark, Färjestad BK Hockeyallians
Vad anser du om årets konferens?
- Den har varit jä•ebra, med otroligt bra infallsvinklar. Den enda sidan som jag kanske saknar lite är näringslivet, som också spelar en vik•g roll och arbetar mycket med mångfaldsfrågan.
Vad tar du med dig?
- Det är så otroligt många bitar egentligen, både stort och små•. Det är en oerhört vik•g fråga a• jobba med.
Jag hade gärna se• ﬂer exempel från föreningarna själva, hur de jobbar med det här. Grums Ridklubb var e•
rik•gt bra prak•sk exempel som gav väldigt mycket energi. Det är något man verkligen tar med sig.
Malin Stensson och Ulla Hansson, Sörmons ridklubb
Vad anser du om årets konferens?
Ulla: - Det har varit givande och det är helt klart en otroligt vik•g fråga, ifall alla ur
ekonomisk synpunkt kan och får vara med i idro•en.
Malin: - Det är lite skrämmande a• det är sådana siﬀror som vi har få• se här
under de här dagarna.
Vad tar du med dig?
Malin: - Det är ju svårt för oss a• göra vår idro• gra•s. Många kommer inte för a•
de vet a• ridsporten är dyr. Men vi har sedan •digare jobbat en del ute i skolorna
för a• försöka locka ungdomar.
Ulla: - För mig handlar det om a• vi alla har e• ansvar a• se signalerna, inom
både idro•en och skolan.
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Välkommen som SVEBI-medlem 2012-2013 !
Hej!
Nu är det åter dags att betala in medlemsavgiften till SVEBI – Svensk Förening
för Beteende- och samhällsvetenskaplig Idrottsforskning - för verksamhetsåret
2012-2013. Den är fortfarande låg – 50 kronor för studerande/pensionärer, 150
kronor för övriga samt 300 kronor för bibliotek/organisationer. Vårt
plusgirokonto är 25 18 21 – 5. Om Du betalar via internet alternativt manuellt vill
vi att Du meddelar namn, adress, e-postadress. Det senare för att vi ska kunna
skicka ut vår digitala skrift Idrottsforskaren. Du kan betala med nedanstående
inbetalningskort! Se även vår hemsida: www.svebi.se
Som medlem får Du Idrottsforskaren i Din dator med tre nummer per år, vår
forskningsskrift – numera vetenskapligt reviewad – Aktuell Beteende- och
samhällsvetenskaplig Idrottsforskning/SVEBIS ÅRSBOK eller som det heter
numera Swedish Journal for Sport Research samt kraftigt reducerad avgift till
vår årliga forsknings- och utbildningskonferens. Förra året (2012) var vi på Umeå
universitet den 14-15 november. Nästa konferens äger rum på GIH den 20-21
november 2013. Boka tiden redan nu! Du är också välkommen att medverka i
Idrottsforskaren. Kontakta redaktören (se nedan!). Observera att om Du deltog i
vår konferens i Umeå är Du automatiskt medlem för 2012 – 2013!
Välkommen att stödja svensk idrottsforskning – bli medlem i SVEBI!
Ann- Christin Sollerhed
Ordförande i SVEBI
Anders Östnäs
Kassör i SVEBI /redaktör för Idrottsforskaren
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