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Redaktören har ordet 
 
Efter en fantastisk sommar närmar sig nu hösten med en rasande fart. Sommaren har nästan 

gått för snabbt. Men hav tröst – andra numret av IDROTTSFORSKAREN är nu klar för 

läsning. 

 

Innehållet är som vanligt en blandning av olika idrottsrelaterade inslag. Här finns en artikel av 

en av mina gamla studenter – Lars Haraldsson - från Högskolan i Halmstad tillika 

tennistränare/tennisdomare precis som er redaktör tidigare. Han tar upp utifrån egna 

erfarenheter hur idrotten kan relateras till arbetslöshet och de olika åtgärder som 

Arbetsförmedlingen genomför. Ett viktigt ämne med bl.a. en sparkad generaldirektör samt en 

arbetsmarknadsminister som aktuella inslag. 

 

Långfärdsskridsko är en motionsform som ständigt finner nya anhängare- inte bara i Nord- 

och Mellansverige utan även i Skåne. Hur en dag på skånska isar kan se ut vittnar lundabon 

Kaj Persson om i en artikel. Kanske vi får en ny bra vinter i Skåne så att skridskon kan 

”slinta” igen?  

 

Inger Eliasson rapporterar från Umeåhorisonten att man gör en storsatsning på 

idrottsforskning. Umeå universitet visar än en gång att man ligger i fronten när det gäller 

idrottsforskning. Vår bortgångne vän – professorn i pedagogik Sten Henrysson – var ju en 

tidig pionjär när det gällde att sätta idrotten på den akademiska agendan. Jag minns honom väl 

och saknar fortfarande våra diskussioner i samband med tidiga SVEBI-konferenser på 1970-

talet. Här finns också information om forskarutbildningen på GIH.  SVEBIs och GIHs Jane 

Meckbach rapporterar också från en konferens i Istanbul.   

 

En recension av en internationell bok finns också i detta höstnummer liksom en recension av 

jubileumsboken ”200 år av kroppsbildning”- utgiven lagom till GIHs 200-årsjubileum i maj. 

Dessutom tar jag upp årets Båstadtennis, som i alla avseenden var en succé. Nåja, kanske inte 

i alla avseenden. Här saknades på herrsidan svenska framgångar, medan Johanna Larsson 

nådde en succéfinal mot självaste Serena Williams på damsidan. Mer om detta senare.  

Tre uppsatssammandrag från Högskolan Kristianstad: av Emilie Palmquist och Johanna Stedt 

om idrottslärare, ett annat uppsatssammandrag av Åsa Bringsén om högstadieelevers 

erfarenhet av idrott samt Lisa Abrahamssons intervjustudie kring fotbollsspelande flickor i 

åldern 14-20 år finns också med i detta nummer.   

 

Sen vill jag naturligtvis flagga för vår årliga konferens som äger rum på GIH i Stockholm och 

som ingår i högskolans 200-årsfirande. GIH:s föregångare GCI bildades av PH Ling 1813 och 

är världens äldsta idrottshögskola som fortfarande är i bruk. . Konferensen äger rum den 20-

21 november 2013 och lovar utifrån programmet att bli något alldeles extra. Ett exempel:  Pia 

Sundhage kommer bl.a. att delta. Pia Sundhage var ju verkligen i fokus under sommarens 

succéartade EM-turnering i fotboll. Det var bara pricken över i som saknades, d.v.s en vinst 

för de svenska damerna. Men nära var det! Konferensen föregås av en forskarträff den 19 

november. Allt om konferensen finns att ta del av via GIH:s hemsida.  Boka tiden redan nu. I 

detta nummer finns också konferensprogrammet medtaget.  

 

I juni månad var det RIM – riksidrottsmöte i Luleå – inramat av ett underbart sommarväder. 

Den stora huvudfrågan var om 51% - regeln inom fotbollen skulle vara kvar eller inte. Anders 

Almgren med rötter i IFK Göteborg och tidigare skribent i Idrottsforskaren (se IF nr 2-



3/2011) argumenterade bland andra vältaligt för ett bibehållande och det blev också mötets 

beslut – mot RS uttalande mening. I slutändan fick också RF sin 71:a medlem i form av 

Svenska Skateboardförbundet. Övriga intresseanmälda – bl.a. Svenska Bridgeförbundet – fick 

som väntat ”kalla handen”. Med tanke på att både bridgespelare och för den delen 

schackspelare beträffande elittävlingsdelen kräver omfattande träningsdoser kan man undra 

över sakernas tillstånd. Idrott enligt RFs definition omfattas ju av träning, tävling, lek och 

uppvisning. Sveriges bäste schackspelare genom tiderna – Ulf Andersson – var en synnerligen 

vältränad idrottsman. Detsamma gällde för övrigt även för den kanske störste genom tiderna – 

ryssen Kasparov. I just Ryssland är för övrigt schack i popularitetshänseende i paritet med 

nationalsporten ishockey. Kanske dags att tänka om? 

 

På vår uppdaterade hemsida – svebi.se – kan Du ta del av tidigare Idrottsforskare och annan 

matnyttig information. Här finns också en länk till vår konferens på GIH.  

Sen är det åter dags för ett nytt verksamhetsår – 1/10 2013 – 30/9 2014. Det innebär också 

förnyad eller ny medlemsavgift. Den är som vanligt låg: 50 kronor för 

studerande/pensionärer, 150 kronor för övriga samt 300 kronor för organisationer/bibliotek. 

Insättning sker till vårt pg-konto 251821-5. Glöm inte er e-postadress! Glöm inte heller att 

deltagande i vår konferens i november inkluderar medlemskap i SVEBI för 2013-2014. Stöd 

idrottsforskningen – bli medlem i SVEBI! 

 

Nu när detta är skrivet tar jag en golfrunda på Värpinge Golfklubb i Lund tillsammans med de 

skotska fåren. VGK är en av landets få golfklubbar, som tar miljötänkandet ett steg vidare. 

Fåren ersätter här miljöförstörande maskiner. Ytterligare en dimension kring golfspelandet – 

mötet mellan människa och djur! 

 

Anders Östnäs 
Redaktör 

anders.ostnas@gmail.com 

  



Bästa SVEBI-medlemmar! 

 

Efter en fin sommar är vi nu på väg in i höstfärgerna. Jag antar att ni har haft sköna soliga 

dagar. För egen del har sommaren varit både fin och trist. En av mina bästa vänner, min före 

detta kollega Tony Kajrup avled i somras precis fyllda femtio år. Det är så blandade känslor 

som dyker upp när någon i ens närhet dör. Jag överväldigades av en blandning av sårbarhet 

och raseri. En insikt om att vi alla är maktlösa inför slumpen och en påminnelse om vår egen 

mänskliga bräcklighets gisslan. Nåväl, jag tänker på Tony som var den mest positiva och 

optimistiska människa man kunde leta upp. Han skulle ha sagt att solen går upp imorgon 

också, det ordnar sig! Så det gör det. 

 

Det är inte bara enskilda människor som är gisslan i bräcklighet utan det gäller också hela 

länder. Någonting kan plötsligt gå galet och hela nationer leds in i levande mardrömmar. Ett 

aktuellt exempel är Syrien. Så himla onödigt med allt detta lidande.  

 

Nog med elände. Det är ungefär som när Astrid Lindgren ringde upp sin syster så började de 

samtalet med Döden, döden, döden!, och sen fick det vara nog med det! Det roligaste i 

sommar var att äldste sonen gifte sig. Ett hejdundrande fint bröllop. Ett vackert brudpar, 

många glada människor i en vacker omgivning. Fint som bara den.  

 

När det gäller forskning så har jag varit på två konferenser i sommar. Först var jag på Physical 

Activity in Science and Practise  i Prag över midsommar. Det var en konferens som hölls i 

samband med att The Faculty of Physical Education and Sport på Charles University fyllde 60 

år. Universitas Carolinae är ett av Europas äldsta, grundat 1347, så i det perspektivet är det 

inte så gammalt att sportfakulteten fyller 60 år. Jag har en del samarbete med Charles 

University och jag var inbjuden att delta i en del ceremonier i samband med jubileet. Det var 

spännande, ungefär som att få vara med i en Harry Potter-film. De mest prominenta 

personerna på fakulteten var klädda i långa yllekaftaner och hade bylsiga sammetsmössor på 

huvudet och en del dignade under tunga metallkedjor. Lokalen var också mycket speciell och 

grupperingar av personer med olika rang var placerade olika högt upp i luften. Det var liksom 

små eller stora bås och balkonger med utplacerade personer här och där. Vad många tankar 

man hinner tänka på en sådan sammankomst. En fråga som dök upp många gånger var att hur 

kommer det sig att det går att få människor till att dra på sig de mest underliga utstyrslar? Och 

att få högt bildade människor att agera som clowner i en konstig cirkus?  Musiken som 

spelades i slutet var bra i alla fall. En känd violinist i Armanikostym med ett kompband iförda 

jeans, t-shirts och converse jazzade loss och återkallade oss till nutid. Jag satt också och 

funderade på min egen utstyrsel när jag promoverades i Lunds domkyrka. Min utstyrsel var 

väl inte så spektakulär, men jag hade ändå lytt Lunds Universitets övermarskalk Karin 

Dahlgrens stränga order om kjollängd och doktorshatt med rätt fakultetsmärke och allt skulle 

vara i svart. Det fanns ju andra mer prominenta personer som hade mer iögonfallande 

utstyrslar, kedjor och liknande.  

 

Den andra konferensen var AIESEP (Association Internationale des Ecoles Superieures 

d’Education Physique) som hölls i Warszawa. På denna konferensen hölls allting på engelska 

vilket inte var fallet i Prag. När det är internationella konferenser är det irriterande för 

internationella deltagare om det inte går att förstå vad som sägs. Det var en överraskning i 

Prag att så många presentationer hölls på tjeckiska eftersom alla hade skickat in abstracts på 

engelska. Det blev till sist så att ingen gick på presentationerna om man inte var absolut säker 

på att de skulle hållas på engelska. En fundering jag har utifrån det är att vi borde ge våra 

SVEBI-konferenser på engelska så att vi kan ta emot internationella gäster. Det är ingen större 



idé att göra internationella inbjudningar så länge vi har för mycket på svenska. Då kommer 

inte internationella gäster.  

 

Det närmar sig SVEBI-konferensen i november och jag hoppas att ni har bokat in 20-21 

november. Ni är dessutom hjärtligt välkomna till forskarmötet den 19 november kl 13-17. 

Anmäl till mig via mail ann-christin.sollerhed@hkr.se om du vill vara med den 19e. Vi 

kommer att diskutera etiska spörsmål i idrottsforskning och till vår hjälp har vi två experter 

som deltar denna dag. Det är Mike McNamee och Kathy Armour. De är keynote speakers på 

själva konferensen sedan.  

 

Terminen har precis startat och många är sysselsatta med att introducera nya och gamla 

studenter. För egen del är detta en tid när forskningen ligger på is, men snart ska jag dra igång 

med att analysera insamlat material med hjälp av statistik. Det är alltid spännande att se vad 

som döljer sig i materialet. Vet du inte vad du ska leta efter, kanske den drivne frågar. Nä, inte 

helt. Det är som Mma Ramotswe, en klok och traditionellt byggd kvinna i Gaboron, säger när 

hon letar ledtrådar i sin detektivbyråverksamhet, att ”Ibland vet man inte vad man letar efter 

förrän man hittar det”. Jag brukar säga till studenter jag handleder att de ska formulera vassa 

och precisa syften, MEN att tjusningen ligger i att upptäcka något av en slump. Denna slump 

går inte att formulera i ett syfte. När jag var i Warszawa var jag och besökte Curiemuseet. 

Marie Curie har alltid varit min forskningsidol. När jag var tretton år läste jag allt om henne. 

Jag respekterar hennes arbete oerhört mycket, men kan se att en hel del hon upptäckte var 

sådant hon inte letade efter. Slumpens inverkan igen! 

 

Lev väl och ha en fin höst! Vi ses i Stockholm på SVEBIs årskonferens! Det blir ett 

kanonprogram. 

 

Bästa hälsningar 

 

Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed 
Ordförande 

  

mailto:ann-christin.sollerhed@hkr.se


Inbjudan till forskarträff  
 

SVEBI har härmed äran att inbjuda till en forskarträff den 19e november kl 13-17 på 

Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.   

Årets tema är Etiska spörsmål i idrottsforskningen. 

Idrott i alla dess former är intressant. Så intressant att det finns en massa att forska om. Under 

seminariet kommer inte idrottens egen etik att ligga i fokus, även om det finns mycket att 

diskutera där också. Under detta seminarium kommer istället fokus att ligga på etiken i den 

forskning som bedrivs i och om idrott. Vilka etiska spörsmål kan vi identifiera i 

idrottsforskningen? Skiljer de sig från forskningsetiska frågor inom andra ämnesområden? 

Hur hanterar vi de etiska dilemman som finns? Vilka är de etiska dimensionerna? Vilka 

filosofiska perspektiv kan ges? Historiska perspektiv? Vem initierar forskningen? Vem ger 

klartecken till att det är etiskt godtagbart? Är det etiskt med etiska kommittéer? Är idrottens 

speciella natur, logiska grunder och motiv speglat i de etiska kommittéerna? Kort sagt – vi ska 

diskutera idrottsforskning ur etisk synvinkel! 

 

Till vår hjälp har vi Mike McNamee och Kathleen Armour. Mike är expert på etiska frågor, 

både etik inom idrott, hälsoforskning och medicin. Han är en engagerad och engagerande 

livfull person så han kommer inte att lämna oss oberörda. Kathy har erfarenhet av forskning 

om ledare och coacher och kommer att ge värdefulla synpunkter från den pedagogiska 

forskningen. Se en presentation av Mike och Kathleen nedan.  

 

SVEBI’s medlemmar välkomnas till en mycket intressant eftermiddag! Kostnadsfritt!! Är du 

intresserad av att vara med, men ännu inte är medlem ta kontakt med anders.ostnas@gmail.com  

Vi vill ha in anmälan om deltagande senast den 1 november. Vi bjuder på förtäring i samband 

med seminariet. 

 

Varmt välkomna hälsar SVEBI! 

Ann-Christin Sollerhed 
Ordförande 

  

mailto:anders.ostnas@gmail.com


Presentationer av Mike och Kathleen 
 

Mike McNamee, Swansea University, is Professor of Applied Ethics. He teaches healthcare 

and medical ethics. His research interests are in the ethics of medicine and healthcare and the 

ethics of sports, and research ethics. He is a former President of the International Association 

for the Philosophy of Sport, and was the founding Chair of the British Philosophy of Sport 

Association. He serves/has served on the Executive Committee on many national and 

international associations including the European College of Sport Science, the International 

Council for sport Science and Physical Education and the Philosophy of Education Society of 

Great Britain. He is the founding Editor of Sport, Ethics and Philosophy 

 

Kathleen Armour, University of Birmingham, is Head of School in the School of Sport, 

Exercise and Rehabilitation Sciences. Formerly, she was Head of the Department of Sport 

Pedagogy and prior to that she held a Chair in the School of Sport, Exercise and Health 

Sciences at Loughborough University. Her main research interest is career-long professional 

learning for teachers and coaches, and its impact on young people's learning in physical 

education and sport. Kathleen has a particular interest in the role of sport in the lives of 

disaffected, disengaged and disadvantaged young people, and in the pedagogies that teachers 

and coaches need to develop over their careers in order to use sport effectively. Over the last 

six years, Kathy has been PI and CO-I on numerous funded projects including, currently, an 

analysis of implicit and explicit learning theories underpinning the design of coach education. 

  



Lärare i idrott och hälsa går forskarutbildning på GIH  
Hur arbetar lärare med att dokumentera elevers kunskaper? Kan elever lära sig att dansa 

med hjälp av Wii-spel? Hur uppfattar lärare de nya kunskapskraven och uttrycket ”med viss 

säkerhet”? Vad kan man när man kan orientera? Är det möjligt att öka elevers kunskap om 

kondition genom laborationer? Det är några av många frågor som berör lärare i ämnet idrott 

och hälsa och som utgör fokus i några speciella forskningsprojekt som pågår på GIH. I förra 

numret av tidningen beskrevs några studier som just avslutats. Nu följer en kort 

sammanfattning av fem aktuella studier inriktade mot idrott och hälsa som pågår på GIH. 

 

Dessa forskningsprojekt bedrivs av lärare som alla är verksamma i grund- eller 

gymnasieskolan och som är antagna till en forskarskola i idrott och hälsas didaktik (FIHD). 

Forskarskolan stöds av Vetenskapsrådet och ingår i regeringens satsning på forskning och 

kompetenshöjning av lärare som ska bidra till att bygga upp skolämnet idrott och hälsas 

didaktiska kunskapsbas. Forskarskolan erbjuder undervisande lärare med lärarexamen i vilken 

idrott och hälsa ingår, möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå. Målet är att de inom en 

sammanlagd tid av högst två år och sex månader ska kunna uppnå en licentiatexamen. När de 

är klara är de behöriga att söka lektorstjänster, vilket vår utbildningsminister Jan Björklund 

initierat och regeringen beslutat om som en möjlig karriärväg för lärare i ungdomsskolan. 

Suzanne Lundvall, docent på GIH, är koordinator för forskarskolan, som sammantaget 

inbegriper 15 forskarstuderande vid Örebro universitet, Malmö högskola och GIH. Nedan ger 

de fem licentiander som studerar på GIH, Béatrice Gibbs, Marie Graffman-Sahlberg, Jenny 

Kroon, Kerstin Nilsson och Rickard Håkansson, en kort beskrivning av sina pågående studier.  

 

Hur lär Wii oss att dansa?  
Béatrice Gibbs, lärare i idrott och hälsa på gymnasiet och licentiand i idrottsvetenskap på GIH 

 

Ett centralt innehåll i ämnesplanen för idrott och hälsa är Rörelse till musik samt dans. 

Tidigare forskning visar dock att dans sällan förekommer i undervisningen. Kan det bero på 

bristande kunskaper hos vissa lärare eller kanske på avsaknad av läromedel för att bedriva 

dansundervisning? Läromedel, såsom bollar och gymnastikredskap, finns att tillgå för att 

hjälpa elever i deras sökande av kunskap, men få har undersökt dess betydelse för elevers 

lärande, särskilt inte i relation till dans. 

 

Syftet med studien är därför att undersöka elevers rörelsekvaliteter i en lärprocess där 

dansspel används som läromedel i undervisningen i idrott och hälsa på gymnasiet. Vilka 

rörelser använder eleverna när de spelar dansspel och hur lär sig eleverna de olika rörelserna i 

samspel med varandra och i interaktion med spelet? 

 

För att ta reda på detta arbetade jag fram ett upplägg om sju lektionstillfällen som 

genomfördes i en klass där dansspelet Nintendo Wii Just Dance användes som läromedel. 

Fyra av lektionerna utgick från ett specifikt innehåll, där eleverna exempelvis fick i uppgift att 

arbeta med koordination. Under två lektioner fick eleverna arbeta självständigt i grupper, där 

slutmålet var att under sista lektionen visa upp en dans som de skapat på egen hand. Alla 

lektioner har videofilmats och för tillfället är jag i full gång med att analysera filmerna. Min 

förhoppning är att öka kunskapen om hur elever lär sig under en process där lärande av 

rörelser är i fokus.  

 

Vill du veta mer, kontakta Béatrice (beatrice.gibbs@gih.se) 

 

mailto:beatrice.gibbs@gih.se


A possible mission? En praktiknära studie om att lära ut hälsa i idrott och hälsa ämnet 

Marie Graffman-Sahlberg, lärare i idrott och hälsa på gymnasiet och licentiand i 

idrottsvetenskap på GIH 

 

År 1994 bytte skolämnet namn från att tidigare ha benämnts endast idrott, till det i dag 

gällande namnet, idrott och hälsa. Trots denna klara indikation som namnbytet innebar har 

frågor om hälsa haft en mer undanskymd roll i undervisningen i jämförelse med det idrottsliga 

innehållet. Hur kan man lära ut och integrera hälsa i skolämnet idrott och hälsa? Den svenska 

skolan har ett uppdrag att jobba med hälsa. Idrott och hälsa ämnets specifika uppdrag är den 

fysiska hälsan. I denna studie har jag valt att rikta fokus mot kondition som en del av 

undervisningen gällande den fysiska hälsan. 

 

Syftet med studien är att undersöka resultatet av användandet av ett didaktiskt laborativt 

lärinstrument gällande fysisk hälsa (kondition) i undervisningen. Under en sju veckor lång 

temaperiod arbetade den i studien deltagande gymnasieklassen med temat kondition i 

undervisningen. En rad differentierade laborationer, med olika vinklar av konditionstemat, 

utfördes under lektionerna. Det, till studien utarbetade, didaktiska lärinstrumentet utgjordes av 

ett arbetshäfte innehållande praktiska laborationer, labbrapporter och frågeformulär. Eleverna 

har efter de praktiska laborationerna dokumenterat deras uppfattade lärande i form av 

labbrapporter. Ett teorihäfte gällande träningslära – kondition – har utarbetats och använts 

som studiematerial. För att undersöka lärande över tid har frågeformuläret besvarats igen 

drygt fyra månader efter avslutad temaperiod.  

 

I den här klassen med det här lärinstrumentet har samtliga elever utvecklat sitt teoretiska 

kunnande gällande kondition, oavsett tidigare förkunskaper. En majoritet, 24 av 30 svarande, 

rapporterade att de hade ökat sin, eller behållit sin redan höga, fysiska aktivitetsgrad. Flertalet 

av eleverna visar på såväl självinsikt som kritiskt tänkande, gällande sina individuella 

utvecklingsbehov inom temaområdet kondition. Studien visar hittills att ett tillvägagångssätt 

för att integrera hälsa i undervisningen kan vara att arbeta laborativt. Spännande data kvarstår 

att analysera. 

 

Några elevcitat: 

• Efter en rock and roll laboration: - jag har 200 i puls men ändå ler jag och ligger bara på 13-

14 på Borgskalan. 



• Efter 2:a gången 2000m löpning: -min hemmaträning har hjälpt, jag har förbättrat min tid 

med över minuten men har samma puls som förra gången, jippi!  

 

Om du vill veta mer, kontakta Mari (marie.graffman-sahlberg@gih.se) 

 

 

Dokumentation i ämnet idrott och hälsa  

Rickard Håkanson, lärare i idrott och hälsa på grundskolan licentiand i idrottsvetenskap på 

GIH 

 

Hur sker dokumentationen av elevers kunskaper och utveckling i ämnet idrott och hälsa? 

Arbetar lärare systematiskt med dokumentation av eleverna eller är det tillfället som avgör om 

ett moment dokumenteras eller ej? Vilka verktyg och hjälpmedel används vid 

dokumentationen? Detta är några av frågorna jag hoppas kunna besvara i mitt 

forskningsprojekt. 

 

Ämnet idrott och hälsa är till stora delar ett praktiskt ämne där läraren ofta befinner sig mitt i 

undervisningen genom att leda, instruera och säkra eleverna. Mitt i allt detta ska det också ske 

en bedömning av varje elevs kunskapsnivå som både ska fungera som grund för formativ 

bedömning och som underlag för betygssättning.  Till skillnad från övriga teoretiska ämnen 

där man ofta har ett brett dokumentations- och betygsunderlag, i form av skriftliga prov, 

inlämningsuppgifter, projektarbeten, portfolios och liknande, så saknas detta underlag ofta i 

idrottsundervisningen där kontinuerlig bedömning och lektionsobservationer ofta anges som 

bedömningsmetod.  

 

Undersökningen startade i våras med en enkätundersökning där 65 idrottslärare fick ge sin 

bild av hur de arbetar med dokumentation och vilka olika metoder de använder. 

Undersökningen fortsätter under hösten med intervjuer av tio lärare som svarat på enkäten och 

som verkar ha en fungerande och systematisk dokumentation av undervisningen. Syftet med 

detta urval är att få ett brett datamaterial att analysera och föra en diskussion kring. 

 

Resultatet ska förhoppningsvis leda till en ökad kunskap om hur lärare arbetar med 

dokumentation, vilket i sin tur kan synliggöra eventuella behov av nya eller förändrade 

arbetssätt. 

 

Om du vill veta mer, kontakta Rickard (rickard.hakansson@gih.se) 

 

 

Med viss säkerhet – en studie om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet uppfattar de 

nya kunskapskraven 

Jenny Kroon, lärare i idrott och hälsa på gymnasiet och licentiand i idrottsvetenskap på GIH 

 

Under 2011 genomfördes stora förändringar i det svenska skolsystemet. Lokala 

betygskriterier avskaffades och ersattes med nationella kursplaner med nya kunskapskrav, i 

strävan efter en mer likvärdig bedömning i både grund- och gymnasieskolan. I studien 

undersöks idrottslärares kännedom om betygssystemet samt hur de uppfattar de nya 

kunskapsuttrycken med viss säkerhet eller med säkerhet som beskriver nivåer för uppnådd 

kunskap för betyg E, C och A på gymnasiet.  



 

Syfte är att synliggöra hur lärare uppfattar det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 

och att urskilja hur de erfar kunskapsuttrycken. En central utgångspunkt är att lärarnas syn på 

bedömning och betygsättning varierar beroende på deras olika erfarenheter, och att det är i 

skärningspunkten mellan lärares uppfattning av betygsystemet – dels kunskapskraven, dels de 

för läraren kända elevprestationerna – som betyget sätts. Tio lärare i åldrarna 30 år till 65 år 

har intervjuats och de är verksamma på både kommunala och fristående skolor i Mälardalen 

och i Stockholmsområdet. Under intervjun presenterades videosekvenser på elever i rörelse på 

olika idrottslektioner, och lärarna ombads förklara vad de såg och att beskriva detta i ord. 

Målsättningen är att de beskrivningar som formuleras bidrar till värdefull data för att 

analysera lärares kunskapsuppfattning.  

 

Som en teoretisk ram för analys och tolkning av data, har jag valt att använda Bernsteins 

läroplansteori. Han hävdar att i varje ämne finns en inre logik inbäddad för överföring av 

kunskap och utvärdering av densamma. Dessutom kommer jag att ta hjälp av Göran Linde 

som har bidragit till förståelsen för hur de intentioner som uttrycks i läroplanen förändras på 

vägen från att de formuleras på en övergripande nivå till att de realiseras i klassrummet eller 

gymnastiksalen.  

 

De preliminära resultaten visar att det är en stor variation i erfarenhet av betygsreformen och 

implementeringen. Lärarna känner stöd för den utökade betygsskalan men uttrycker samtidigt 

en osäkerhet över hur vissa kunskapsuttryck ska tolkas. Ytterligare resultat kommer att 

presenteras när studien är klar. Undersökningen kan vara en del av arbetet för att få till stånd 

en likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. 

 

Om du vill veta mer, kontakta Jenny (jenny.kroon@gih.se) 

 

Att hitta rätt – svårt eller lätt? En praxisnära didaktisk studie om att orientera sig 
Kerstin Nilsson, lärare i idrott och hälsa på grundskolan och licentiand i idrottsvetenskap på 

GIH 

 

Förmågan att undervisa i ett ämne så att eleverna förstår är central. Det räcker inte att ha hög 

ämneskompetens om kunskapen inte omvandlas så att den passar elevernas olika 

förutsättningar. Om eleverna inte når tillfredsställande resultat eller om jag som lärare är 

tveksam över hur undervisningen ska organiseras och vad den ska innehålla, behöver jag 

fundera på vad det är som är problematiskt. Det innebär att kritiskt granska sin egen 

undervisning och reflektera över om eleverna lär sig det som planerats utifrån kursplanens 

mål.  

 

Det problemområde som jag har valt att undersöka är förmågan att orientera sig med hjälp av 

en karta. Skälet till det är flera. Att orientera sig i naturen är ett område i undervisningen i 

idrott och hälsa som jag upplevt som problematiskt att undervisa om och där jag också 

upplevt att många elever har svårigheter med att förstå innehållet för att möjliggöra ett 

utvecklande av avsedd förmåga. Jag har upplevt mig mer som organisatör än som pedagog, då 

fokus har varit på att organisera undervisningen på ett bra sätt så att alla blir aktiverade. 

Eleverna har fått prova på många och varierade övningar och de har fått välja svårighetsgrad 

utifrån den nivå de själva bedömt som lämplig. Men mer och mer har jag funderat på vad var 

och en kan och hur ska jag kunna bedöma det då eleverna av säkerhetsskäl ofta orienterar 

parvis. Dessutom har jag upplevt att många elever även i äldre åldrar fortsätter att tycka att det 

är svårt att orientera sig, vilket jag uppmärksammat i mina möten med studenter på 



högskolan. Jag har fått insikt i att här finns något för mig dolt och något som jag tar för givet 

och inte förstår, vilket jag behöver synliggöra.  

 

Studiens syfte är att ta reda på vilket kunnande att orientera sig med hjälp av en karta består 

av. Det är vidare att undersöka vilka svårigheter som behöver urskiljas och vad eleverna 

behöver få erfara för att ett lärande ska möjliggöras och för att eleverna ska nå en högre 

kunskap inom avsedd förmåga. Denna förmåga, att orientera sig med hjälp av en karta, kan 

även ses som en grundförutsättning för att våga ge sig ut i okänd terräng och till exempel idka 

friluftsliv. 

 

Om du vill veta mer, kontakta Kerstin (kerstin.nilsson@gih.se) 

 

Fakta om forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) 

http://www.gih.se/FORSKNING/Utbildnings-pa-forskarniva/Forskarskola-i-idrott-och-halsas-

didaktik/Forskarskolan-idrott-och-halsas-didaktik/ 

  



EERA/ECER- European Conference on Educational Research 
2013 
 

Årets ECER konferens gick av stapel i Istanbul mellan den 9 till 13 september på BAU 

universitetet (Bahçeşehis University) som var beläget precis intill Bosporen på den europeiska 

sidan. Konferensen tema var, ”Creativity and Innovation in Educational Research”. En 

samlad, välorganiserad och välbesökt konferens med många spännande presentationer och 

möten med forskare från främst Europa men även från USA, Kanade och Australien. 

 

Konferensen innehöll såväl plenarföreläsningar, seminarier, nätverksträffar, fria föredrag och 

posterutställningar. Under konferensveckan möttes mer än 2300 forskare från 66 länder för att 

delge varandra resultat och diskutera särskilt utbildningsvetenskaplig forskning. På 

konferensens hemsida kan man läsa följande: “Researchers in many countries meet challenges 

to the free exchange of findings, thoughts and arguments. In this light we discussed the 

current and future challenges to our research, to education and thus to our societies. Our hope 

is that freedom of speech will prevail everywhere.” 

 

Nätverket “Research in Sport Pedagogy” etablerades under föregående års konferens i Cadiz 

under ledning av Kathleen Armour från England – vilken bland annat kommer till årets 

SVEBI konferens på GIH i november. Årets nätverk leddes av Fiona Chambers från Irland 

med all heder åt hennes arbete såväl att få till bra och innehållsrika paperpresentationer, själva 

nätverksträffen och ett försök att sammanföra tre nätverk under en så kallad ”Joint Session”. 

De tre nätverken var: Research on Health Education, Research Partnership in Education och 

Research in Sport Pedagogy. I denna “Joint Session” ingick Lena Larssons och undertecknads 

presentation To be – or not to be invited. Ett spännande möte mellan olika forskare med olika 

forskningsfrågor i fokus och med olika teoretiska utgångspunkter.  Vi som presenterade 

hoppas att detta kan vara något för framtida konferenser - då det oftast blir att man endast 

hinner med sitt egna nätverk och presentationer inom detta område. 

 

Ett annat nätverk som intresserade mig var Teacher Education och att ta del av de 

forskningsfrågor och förändringar som pågår runt om i Europa. Flera projekt handlade bland 

annat om nya modeller för att supporta lärande för studenter under utbildning till just lärare. 

Lärarutbildningsforskning som behandlades var bland annat integrerad utbildning där man 

refererade mycket till White (2010). Ett annat tydligt område handlade om lärarutbildning och 



reformer – där vi från Sverige suckade djupt och kände igen oss i de presenterade studierna 

från Kanade, USA, Australien och England. Ett av spåren var ”Literacy in Teacher 

Education” 

Förutom konferensen hann vi även med att se staden då jag och mina kolleger valde att bo 

mera centralt i Istanbul ganska nära gamla stan och besöka sevärdheter och den stora basaren. 

Redan andra konferensdagen presenterade mina kolleger Bengt Larsson från GIH, Lena 

Larsson från Linnéuniversitetet, Kalmar, och undertecknad studien The Swedish PE student of 

today – a cultural sociological analysis. På kvällen mötte vi två kolleger Fiona Dowling och 

Svein Kårhus från NIH för att ta oss en matbit på en trevlig restaurang cirka två km från 

Taksimtorget. Vi avnjöt en god middag utomhus och plötsligt kommer ett gäng demonstranter 

med påkar, järnrör och masker på huvudet på väg mot Taksimtorget. Vår kommentar var - 

jasså pågår det fortfarande demonstationer – vilket vi trodde hade upphört. En bra stund 

senare hörde vi skott, demonstranter och människor kom nerspringande för gatan och helt 

plötsligt kända vi hur tårgasen kom, ögonen började rinna och vi fick andningssvårigheter. Vi 

sökte oss in i restaurangen, matgäster och demonstranter blandades i lokalen – vi fem 

beslutade att lämna stället och sprang likat andra nerför gatan – fann ett pompöst hotell och 

bad att få komma in. Insläppta blev vi, satt i princip instängda i hotellbaren under två timmar 

innan polis och hotellet kom överens om en ”0pen Window”, taxi bilar var beställda till alla 

gäster på hotellet (där var en reception) och alla slussades därifrån med hjälp av taxibilar. 

Ögon- och luftrörsbesvär kvarstod i flera dagar – pust och stön. Förutom en välbesökt och 

intressant forskningskonferens – så hände också ovan tårattack i Istanbul under 

konferensveckan. 

 

Jane Meckbach 

  



Stor satsning på idrottsforskning vid Nya Idrottshögskolan 
vid Umeå universitet.  
 
Umeå universitet har Sveriges bredaste utbud av idrottsutbildningar och flest studenter 

i landet inom området. Nu har också forskningen fått ett rejält lyft. Universitetsstyrelsen 

satsar 17 miljoner kronor på idrottsforskning och målet är att bli Skandinaviens bästa 

idrottsrelaterade utbildnings- och forskningsmiljö. 
 

Tor Söderström, föreståndare Idrottshögskolan, Umeå universitet 

tor.soderstrom@pedag.umu.se 

Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare Idrottshögskolan, Umeå universitet 

pernilla.eriksson@umu.se 

 

www.ih.umu.se 

 

Idrottshögskolan är ett viktigt steg i utvecklingen av Umeå som idrottsstad och ger idrotten en 

tydligare profil inom Umeå universitet. 

 

Redan i dag finns många idrottsrelaterade utbildningar vid Umeå universitet och cirka 800 

idrottsstudenter finns vid Umeå universitet och SLU i Umeå, varav närmare 250 kombinerar 

elitidrott och studier genom särskilda avtal. Vi fokuserar mycket på att det ska fungera för 

våra studenter med ”dubbla karriärer” d.v.s. att göra en seriös satsning på sitt idrottande 

samtidigt som de får den utbildning de själva valt att läsa. Våra elitidrottsstudenter studerar på 

omkring 50 olika utbildningar och representerar ett trettiotal olika specialidrottsförbund. 

Universitetet har en särskild policy för att elitidrottare ska kunna kombinera en seriös 

elitidrottssatsning med akademiska studier. 

 
I dagsläget har vi formella avtal med Svenska skidförbundet, Svenska orienteringsförbundet, 

Svenska friidrottsförbundet och Svenska innebandyförbundet och det är fler förbund som 

”knackar på vår dörr” och vill utveckla samarbeten med oss.  

 

mailto:tor.soderstrom@pedag.umu.se
mailto:pernilla.eriksson@umu.se


Mötesplats för idrotten 

Den nya idrottshögskolan kommer bland annat att fokusera på att samordna idrottsforskning 

och inrätta en forskarskola för doktorander som också ska fungera som mötesplats för 

doktorander, studenter, lärare och forskare – och givetvis även för idrottsorganisationer och 

andra intressenter. 

Genom att stärka kvaliteten på forskningen kommer vi också att kunna erbjuda en ännu bättre 

idrottsutbildning, förklarar professor Marianne Sommarin, vicerektor för forskning och 

forskarutbildning vid Umeå universitet. Hon är också ordförande i styrelsen för 

Idrottshögskolan. 

Idrottutbildningar 

Vid Idrottshögskolan erbjuds idag följande grundutbildningsprogram,  

• Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot idrottspedagogik, profil ledarskap 

och organisation (sport management) eller profil ledarskap och hälsa/friskvård (health 

promotion). 

• Ämneslärarprogrammet åk 7–9 och gymnasieskolan med ingångsämne idrott och hälsa, 

• Psykologprogrammet med inriktning mot idrott 

• Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsfysiologi, idrottsmedicin och 

idrottspsykologi. 

Umeå universitet erbjuder också en mängd fristående kurser på grund och avancerad nivå 

inom bland annat idrottspedagogik, idrottspsykologi, idrottsmedicin, kostvetenskap, 

idrottshistoria och idrottsjuridik.  

 

Utbildningsutbudet följer till stora delar EU:s riktlinjer för högre idrottsutbildning. I dessa 

betonas den europeiska arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft inom idrotts-

sektorns fyra segment – Sport management, Health and Finess, Physical Education och Sport 

Coaching. 

 

Toppmodernt idrottslaboratorium 

En annan viktig del är det uppmärksammade idrottslaboratoriet som är en resurs för både 

forskning och utbildning. På laboratoriet, som invigdes 2009, finns möjlighet att testa och 

analysera det mesta som är intressant för idrottare, till exempel kondition, styrka och 

snabbhet. Här görs vissa analyser av blod, och provtagning för muskel- och hjärtfunktion. 

 

 

Vi vill stärka prestationsmiljön för elitidrottare med mer resurser för optimal träning under 

kompetent tränarstöd. Med Idrottshögskolan blir Umeå universitet en ännu starkare kandidat i 

konkurrensen om att utses till riksidrottsuniversitet av Riksidrottsförbundet. 

 

  



Resultatfokuserad tävlingsverksamhet motarbetar 
breddidrott och folkhälsa – diskussion utifrån 
högstadieflickors erfarenhet av idrott i Skåne nordost 
 

Åsa Bringsén 

Högskolan Kristianstad 

Asa.bringsen@hkr.se   
 

Introduktion 

Det finns flera positiva samband mellan idrott, fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande 

(Riksidrottsförbundet 2007b, Socialdepartementet 2002, Sollerhed 2006, Statens 

folkhälsoinstitut 2012) men få svenska ungdomar når upp till den rekommenderade dagliga 

fysiska aktivitetsnivån (Socialstyrelsen 2009). Initiativ behövs därför för att öka den fysiska 

aktivitetsnivån bland ungdomar på fritiden (Socialdepartementet 2002). De flesta barn och 

ungdomar är aktiva i idrottsföreningar någon gång under sin uppväxt (Trondman 2005), men 

tonårspojkar är generellt sett mer idrottsligt aktiva än jämnåriga flickor (Skånes idrottsförbund 

2012, Telema och Yang 2000). Ungdomsåren är ju också en mer eller mindre problematisk 

fas i livet (Johansson 1994) och högstadieflickor verkar vara de som är mest sårbara och 

riskerar att må dåligt under denna pubertetsperiod (Johansson 1994, Socialstyrelsen 2009, 

Westerståhl m fl 2003). Det behövs därför mer kunskap om högstadieflickors livssituation 

som helhet för att idrottsaktiviteter ska kunna organiseras så att fler högstadieflickor kan och 

vill hålla på med idrott. 

Skånes Idrottsförbund, åtta kommuner i nordöstra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Hörby, 

Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge kommun) och Högskolan Kristianstad 

genomförde därför 2011-2012 en intervjustudie om högstadieflickors sysselsättning på 

fritiden generellt och uppfattningar om idrottsaktiviteter specifikt. I studien genomfördes 34 

fokusgruppsintervjuer och totalt deltog 244 högstadieflickor. Syftet var att studera flickornas 

erfarenheter av och uppfattningar om idrott och fritid. Resultatet användes bland annat som 

stöd för att starta nya kompletterande idrottsverksamheter för högstadieflickor på fritiden i en 

del av kommunerna. I denna artikel diskuteras huvudspåren i studiens resultat. Resultatet från 

studien som helhet finns presenterat i rapporten ”Glädje, tävling, motion och gemenskap. 

Högstadieflickors beskrivning av idrott i Skåne nordost” (Bringsén 2012). Studiens resultat 

kompletteras här med en diskussion utifrån hur en svensk förening fördelar sina resurser 

mellan olika delar av verksamheten.  
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Resultatfokuserad tävlingsverksamhet 

På ett övergripande plan visar resultatet att föreningsidrott i Skåne nordost domineras av 

resultatfokuserade tävlingsverksamheter. De flesta flickornas erfarenhet av idrott innebär 

därför att ”idrott är resultatfokuserad tävlingsidrott”, till skillnad från riksidrottsförbundets 

definition av idrott som lyder; ”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, 

må bra och prestera mera” (Riksidrottsförbundet 2007a). De dominerande prestations- och 

resultatfokuserade tävlingsverksamheterna passar de tävlingsinriktade högstadieflickorna bra, 

men innebär också att övriga flickor i denna ålder inte är idrottsligt aktiva på sin fritid i 

samma utsträckning. Norberg (2013) menar att den oreflekterade synen på idrott som 

synonymt med fysiskt ansträngande tävlingsidrott begränsar föreningarnas möjlighet att få 

fler unga att fortsätta med idrott, eftersom idrottsföreningarnas förmåga till nytänkande och 

vilja att prova nya förhållningssätt då begränsas. Resultatet tyder på att kraven, på idrottsligt 

engagemang och resultatmässig prestation, ökar samtidigt som kraven i skolan tilltar och 

flickorna kommer in i den mer eller mindre problematisk pubertetsfasen. Många flickor har då 

egentligen mindre tid och möjlighet att idrotta jämfört med när de är yngre. 

De deltagande flickorna lyfte i stor utsträckning fram sociala aspekter av idrott. Fotboll är den 

idrott som dominerar föreningsidrotten i Skåne nordost (Skånes idrottsförbund 2012) och 

forskning inom området fotboll tyder på att barn generellt sett värderar det sociala samspelet 

med de andra spelarna i laget högre än själva fotbollsspelandet (Eliasson 2009). Intervjuerna 

med flickor från Skåne nordost tyder på att tävlingsmomentet är en naturlig och i många fall 

rolig del av idrotten. Tävlingsresultat har dock för de flesta flickorna en underordnad roll och 

bör då inte heller vara det som i huvudsak styr verksamhetens inriktning och karaktär. 

Befintlig föreningsidrott i Skåne nordost behöver därför kompletteras med andra typer av 

verksamhetsinriktning, för att fler flickor i regionen ska vara idrottsligt aktiva och för att 

syftet med statens stöd till idrotten ska infrias: ”Statens stöd till idrotten ska främja flickors 

och pojkars, kvinnors och mäns motions- och idrottsaktiviteter. Ett viktigt syfte med statens 

idrottspolitik är att främja en aktiv livsstil, god hälsa och sunda vanor hos alla medborgare” 

(Kulturdepartementet 2008). 

Föräldrar stimulerar barn till idrottslig aktivitet på grund av att det är bra för barnens hälsa, 

det är socialt, de lär sig ta ansvar och håller dem borta från trubbel (Karp 2004). En av fem 

unga idrottare upplever emellertid press från föräldrar inom ramen för sin idrottsutövning 

(Augustsson 2007). Wagnsson (2010) anser att idrottens positiva kraft som socialisationsmiljö 

är överdriven, men också att föreningsidrotten är en resurs med möjlighet att verka som en 

positiv utvecklingsmiljö för fler barn och ungdomar. För att det ska bli en realitet behöver 



dock det dominerande resultatorienterade verksamhetsinriktningen kompletteras med en mer 

uppgiftsorienterad inriktning (Wagnsson 2010). Idrottsrörelsen drivs i stor utsträckning av 

ideellt arbetande människor (Riksidrottsförbundet 2007b) och Dahlin (2004) menar att ledare 

allt för ofta fokuserar på kortsiktiga resultatmål. Ledare inom föreningsidrotten bör istället 

fokusera på att få fler ungdomar att hålla på med idrott och att förbereda dem för vuxenlivet 

generellt (Dahlin 2004). 

 

Möjligheten att påverka 

Resultatet visar att högstadieflickor är en heterogen grupp som vill olika saker med sin fritid 

generellt och med idrott specifikt. Idrottsverksamhet som utgår från olika flickors önskemål, 

förutsättningar och behov behöver därför skapas i samråd med högstadieflickor på olika orter 

och/eller i olika kommuner. Inriktningen på idrottsverksamhet i Skåne nordost verkar vara en 

spegling av mer eller mindre outtalade och förgivettagna uppfattningar om idrott. Upplevelse 

av att öppet och medvetet kunna påverka inriktningen på en idrottslig verksamhet är enligt 

resultatet sällsynt bland högstadieflickor i Skåne nordost. Eliasson (2009) menar att barn som 

spelar fotboll får en underordnad roll på grund av att ledare i stor utsträckning understryker 

och förstärker sin överordnade roll, med tillhörande rättighet att bestämma över och 

kontrollera verksamheten. Detta kan förklara varför flickor som inte längre känner sig hemma 

i en idrottsverksamhet hellre väljer att sluta än att medvetet försöka påverka och förändra en 

etablerad verksamhet. Den resultatfokuserade tävlingsverksamheten i regionen fortsätter 

därför att dominera och det kan vara svårt att få till stånd satsningar på alternativa 

kompletterande verksamhetsinriktningar inom idrottsrörelsen i regionen. Det verkar också 

vara svårt att påverka en idrottsverksamhet mot en mindre resultatorienterad inriktning från en 

mer övergripande nivå. Norberg (2013) anser till exempel att Riksidrottsförbundets strategi 

för ökat självbestämmande för föreningarna i själva verket hindrar implementeringen av 

innehållet i olika styrdokument. 

 

Kommunalt folkhälsoarbete och breddidrott 

De flesta konkreta alternativa idrottsverksamheter som resultatet lett fram till i Skåne nordost 

har i huvudsak kommunerna tagit ansvar för. Att kommunerna tar på sig ansvaret för att skapa 

folkhälsoinriktade kompletterande idrottsaktivitet är ju å ena sidan naturligt och bättre än att 

högstadieflickor i Skåne nordost fortsätter att lämna idrotten utan möjlighet till alternativ. 

Lokalt och regionalt folkhälsoarbete bedrivs till stor del på kommunal nivå och det är vanligt 

att kommuner prioriterar insatser som är riktade mot just barn och unga (Statens 



folkhälsoinstitut 2010). Å andra sidan så kan ju folkhälsoorienterad kommunal 

idrottsverksamhet på sikt innebära sämre förutsättningar för breddidrottsverksamhet i 

föreningslivet. Möjligheterna för talangutveckling och resultatmässig framgång i 

elitidrottssammanhang, genom satsning på bredd bland barn och ungdomar i 

idrottsföreningarna kan då minska. Kommunerna är viktiga aktörer, inte minst på grund av att 

de tillsammans med staten bidrar med ekonomiskt stöd till idrotten. Resultatet pekar dock på 

betydelsen av att kommunerna arbetar tillsammans med målgruppen högstadieflickor, det 

lokala föreningslivet och andra organisationer inom idrottsrörelsen för att få fram 

kompletterande idrottsverksamheter som innebär att fler högstadieflickor kan och vill hålla på 

med idrott i regionen. 

 

Förningsidrott, motion och genus 

Studiens resultat visar att idrottsföreningar är möjliga och efterfrågade verksamheter där 

flertalet högstadieflickor gärna deltar i verksamheter med mindre fokus på tävlingsresultat. 

Att ”hålla sig i form” är viktigt för många högstadieflickor och efterfrågan på ”billiga 

motionsaktiviteter” verkar vara stort. Idrottsrörelsen har här en möjlighet att tillhandahålla 

kompletterande verksamhet, i form av breddidrott och motionsaktiviteter, som bidrar till att 

den fysiska aktiviteten för högstadieflickor ökar och syftet med statens stöd till idrotten dvs. 

bättre folkhälsa uppnås. Det finns dock samband mellan ett smalt kroppsideal, kropps- och 

viktfixering samt psykisk ohälsa (Johansson 1994, Lindblad och Lindgren 2010, 

Socialstyrelsen 2009, Westerståhl m.fl. 2003), vilket innebär att aktiviteter som i huvudsak 

motiveras av positiva upplevelser av socialt umgänge och aktivitetsglädje är viktiga i 

sammanhanget. Resultatet visar också att det är angeläget med fler kvinnliga idrottsledare i 

Skåne nordost och det verkar vara extra viktigt i lägen där mindre resultatfokuserad 

idrottsverksamhet efterfrågas. Kanske kan fler kvinnor i idrottsrörelsen också medföra att 

idrott i Skåne nordost blir mer tillgänglig för flickor och att upplevelsen av jämställdhet då 

förbättras. Flickornas upplevelse tyder nämligen på att pojkverksamhet värderas högre och 

prioriteras framför flickverksamhet i en del lagidrottsföreningar. Traditionell föreningsidrott 

har också under lång tid dominerats av män och utformas därför också utifrån manliga normer 

och värderingar (Olofsson 1989). Vilhjalmsson m.fl. (2003) menar att det dominerande 

manliga perspektivet på idrott bidrar till att tonårsflickor idrottar i mindre utsträckning än de 

jämnåriga pojkarna gör. 

 

 



Idrott, pengar och folkhälsa - ett Svenskt exempel 

”Statens stöd till idrotten ska främja flickors och pojkars, kvinnors och mäns motions- och 

idrottsaktiviteter. Ett viktigt syfte med statens idrottspolitik är att främja en aktiv livsstil, god 

hälsa och sunda vanor hos alla medborgare” (Kulturdepartementet 2008). 

Statens stöd till idrottsföreningar lokalt representeras i stor utsträckning av det så kallade 

lokala aktivitetsstödet (LOK stöd). LOK stödet ges till föreningar beroende på antalet 

registrerade träningstillfällen för barn och ungdomar i en förening. LOK stödet är dock inte 

den enda inkomstkällan för föreningar. I många mindre föreningar så är LOK stödet 

tillsammans med intäkter från medlemsavgifter och sponsorer den huvudsakliga 

inkomstkällan. Föreningar använder sina resurser på olika sätt beroende på vilka prioriteringar 

som görs. Här kommer ett exempel på hur en svensk idrottsförening planerade att använda 

sina intäkter under 2013. 

 

Tabell 1: Budget 2013 för en svensk idrottsförening (Uppgifter från föreningens hemsida) 

 

Intäkter Budget 2013 Största utgiftsposterna 2013 

Sponsorer 550 000  

Lokalt aktivitetsstöd 380 000  

Medlemsavgifter 400 000  

Övriga intäkter 267 000  

Intäkter totalt 1 597 000  

Utgifter   

Individuell idrott ungdom och 

seniorer/utgifter 

(ca 100 medlemmar 2012) 

37 000 Tävlingsavgifter 

Förbundsavgift 

Ungdomssektion lagidrott/utgifter 

(ca 400 medlemmar 2012) 

351 252 Lönekostnader (kanslist) 

Material 

Lagkassor 

Damsektion lagidrott/utgifter 

(ca 30 medlemmar 2012) 

60 700 Tränararvode 

Träningsläger 

Material 

Herrsektion lagidrott/utgifter 

(ca 50 medlemmar 2012) 

772 342 Spelarersättning 

Tränararvode 

Material 

Körersättning 

Herrsektion lagidrott 35+/utgifter 

(ca 20 medlemmar 2012) 

7 250 Domararvode 

Gemensamma utgifter 294 204 Lönekostnader (vaktmästare) 

Förbundsavgifter 

Utgifter totalt 1 522 748  

 

Tabellen visar att föreningen prioriterar herrsektion lagidrott eftersom ca 60 % av de totala 

intäkterna förbrukas av de 47 herrar som på sin fritid är spelare eller tränare i föreningen.  



Noterbart är också att två av de stora utgiftsposterna för herr sektion lagidrott går till 

körersättning och spelarersättning, vilkas koppling till idrottsliga och/eller folkhälsoaspekter 

kan diskuteras. Intäkterna från LOK stödet täcker utgifterna för både ungdomssektion 

lagidrott, individuell idrott och en del av de gemensamma utgifterna. Då föreningen inte 

redovisar vilka intäkter som används till vad så går det dock inte att se vad olika intäkter 

egentligen används till. Det står dock klar att barn- och ungdomsrelaterade intäkter 

(medlemsavgifter eller LOK stöd) och/eller stora delar av intäkter från sponsorer används för 

att finansiera lagidrottsverksamheten för herrarna.   

Exemplet åskådliggör hur dominerande manliga värderingar kan ta sig uttryck i ekonomiska 

prioriteringar som kan motarbeta utvecklingen av inte bara flickidrottsverksamhet utan även 

dam- och ungdomsverksamheten i föreningen som helhet. Fördelningen av resurser i 

föreningen och inriktningen på en del av de stora utgiftsposterna innebär att föreningen också 

fungerar som exempel på när pengar i större utsträckning används för att nå resultatmässig 

framgång med ett representationslag än satsning på breddidrott och jämlikhet med positiv 

påverkan på folkhälsan som följd. I den aktuella föreningen är en stor del av medlemmarna 

under 15 år. Medlemmar under 15 år har dock ingen rösträtt och får inte heller representeras 

av vårdnadshavare i samband med föreningens årsmöte (föreningens stadgar). I praktiken har 

alltså majoriteten av medlemmarna inte någon möjlighet att påverka vilka ekonomiska 

prioriteringar som görs och vilken inriktning verksamheten karaktäriseras av. Föreningen 

fungerar därför som exempel på idrottsverksamhet som fortlöpande får statligt stöd för att 

barn och ungdomar är idrottsligt aktiva i föreningens regi trots att föreningens ekonomiska 

prioriteringar innebär att folkhälsoperspektiv, jämlikhet och barnrättsperspektiv kan 

ifrågasättas. Ekonomiska prioriteringar är inte det enda som kan eller ska användas som 

utgångspunkt för att tolka inriktningen på en verksamhet. Det är dock en möjlig utgångspunkt 

när verksamhetens inriktning diskuteras. I detta fall fungerar föreningens budget också som 

utgångspunkt för att konkret åskådliggöra ett idrottsligt sammanhang som inte följer 

riktlinjerna i idrottens styrdokument och därmed kan bidra till att flickor väljer att inte vara 

idrottsligt aktiva även om de egentligen vill vara det. Sandahl och Sjöblom (2004) menar att 

det kravlösa statsanslaget till idrotten medverkar till att både ideell och kommersiell 

idrottsverksamhet finansieras och bedrivs inom ramen för samma idrottsrörelse, de skilda 

verksamheterna till trots. 

 

 

 



Avslutande sammanfattning 

Resultatfokuserad tävlingsidrott dominerar i Skåne nordost och bidrar till att mindre 

tävlingsinriktade högstadieflickor inte är idrottsligt aktiva. Många högstadieflickor efterfrågar 

dock möjligheten att vara idrottsligt aktiv i verksamheter med mindre fokus på 

tävlingsresultat. Resultatet och annan forskning tyder dock på att det kan vara svårt att 

påverka inriktningen på den etablerade idrottsverksamheten, på grund av lokala faktorer men 

också på grund av idrottens organisering på ett övergripande plan.  Fotboll är den lagidrott 

som dominerar i regionen och resultatet åskådliggör hur flickor i en del lagidrottsföreningar 

upplever brister vad gäller jämlikhet då pojkverksamhet prioriteras framför flickverksamhet. 

Manlig dominans i traditionell idrott kan förklara prioriteringar som föreningar gör generellt 

och underlag från en svensk förening synliggör hur det kan ta sig uttryck i ett konkret 

idrottsligt sammanhang. Uppgifter från en specifik förening visar hur den får statligt 

idrottsligt stöd trots troliga brister vad gäller jämlikhet, folkhälsoperspektiv och 

barnrättsperspektiv. Föreningsidrotten är en potentiell positiv socialisationsmiljö för 

högstadieflickors i Skåne nordost om de dominerande resultatfokuserade 

tävlingsverksamheterna kan kompletteras med mer idrottsverksamhet präglat av 

aktivitetsglädje, fokus på sociala aspekter, ett barnrättsligt perspektiv, jämlikhet och 

folkhälsoaspekter. Det som behövs är att fler idrottsföreningar i själva verket arbetar utifrån 

innehållet i idrottsrörelsens styrdokument och att användningen av statens stöd till idrotten i 

större omfattning skapar förutsättningar för att syftet med stödet kan uppnås. Samarbete är det 

som behövs och här har idrottsrörelsen generellt men också kommunerna en viktig funktion 

att fylla. 
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Idrotten kan rädda arbetslösa 
 

Överskriften låter kanske som en utopi. Men jag tror att när du läst artikeln så håller du med 

mig. Samtidigt som jag hoppas att den kan skapa ett teamwork mellan de styrande 

(politikerna) och idrotten (föreningarna). 

 

Bakgrund 

Att arbetsförmedlingen (AF) och deras medaktörer (Jobbcoacherna) har misslyckats med sin 

uppgift. Att få ut folk i arbete!  

AF har idag ingen större koll på vad Jobbcoachernas arbete leder till. Och Jobbcoacherna är i 

idag styrda av ett stelbent AF som säger hur de skall gå till väga i sitt arbete.  

Vilket har gjort att det betalas ut pengar till något som man inte vet vad det leder till. 

Idag när du blir arbetslös så betalar a-kassan ersättning i 300 dagar, det är nästan 14 

månader. Under denna tiden får du kanske träffa en arbetsförmedlare några gånger, du blir 

kallad till något möte där några arbetsgivare talar om sin verksamhet, du blir anvisad något 

jobb att söka (förhoppningsvis ett jobb som du har kompetens till), blir hänvisad till någon 

jobbcoach (vilket är som att spela på lotteri, beroende på coachens kompetens). Annars 

händer det inte så mycket. Risk för att ”försoffas”! 

 

Men när de 300 dagarna är slut och du fortfarande är arbetslös, hamnar du i något som heter 

Jobb- och Utvecklingsgaranti. Nu verkar det som AF har fått upp ögonen och sett att något 

behöver göras. Nu skall man skickas på olika utbildningar och i värsta fall hamnar man på 

”vuxendagis”, där man skall sitta framför en dator och söka jobb hela dagarna.  

Jag kan förstå att denna metoden kan vara det enda som kan fungera på en del som inte 

”lägger 2 strån i kors” för att skaffa sig ett arbete. Men man måste se mer efter vad just varje 

individ behöver. Annars känns det som att man blir omyndigförklarad när det gäller att 

skaffa sig ett jobb. Många gånger går man till dessa aktiviteter bara för man är tvungen för 

att få sin ersättning. Man måste ju överleva! Men risken är också att man ytterligare 

”försoffas”! 
 

Hamnar man sen i FAS 3 så är det väl minst en ”hjärtstartare” som behövs för att få igång den 

arbetslöse. Här hamnar man hos en arbetsgivare där det många gånger är meningslösa 

arbetsuppgifter som skall utföras och som man inte lär sig något av. Detta p g a att 

fackets/arbetsgivarnas regelverk sätter stopp för det. Vilket gör att man snart faller in i 

”försoffningens sömn”! 

 

 

Räddaren i nöden – idrotten 

När man sysslar med idrott så har man fått lära sig att det finns vissa ord/fraser som är 

viktigare än andra: 

Glädje, kamratskap, teamwork, ge inte upp, disciplin, jag kan, tillsammans, gör ditt 

bästa, humor, gemenskap, utmaningar, uppskattning, du är lika mycket värd, skratt 

osv. Det finns säkert många fler som betyder något speciellt för just dig. 

Idrotten kan få den arbetslöse som håller på att bli ”försoffad”, att få något att hänga upp sin 

dag på. Att ha ett mål med dagen. Så att den inte bara innehåller tv-spel, filmer, chips och att 

man vänder på dygnet. 

Om man sysslar med idrott, så vet man hur viktigt det är att äta rätt, sova ordentligt och att 

träna. För detta krävs disciplin/planering/rutiner. Det samma gäller när man skall skaffa sig 

ett nytt jobb. 

 



 

Hur får du då detta genom idrotten: 

 

Gå med i en idrottsförening! 

 

 Du får göra något du tycker är roligt! 

Vilket innebär: 

1. Du blir på bättre humör! 

2. Du får ett bättre självförtroende, när du får göra saker som du klarar av. 

3. Det blir en rutin att gå till träningen, du får planera din tid efter hur du skall träna och 

du lär dig hur du skall agera för att få så roligt som möjligt på träningen (disciplin). 

 

 Du får träffa andra människor? 

Vilket innebär: 

1. Du blir mer social och inte bara stänger in dig med dina problem. 

2. Du skaffar dig ett kontaktnät bland de andra medlemmarna. 

 

 Tävla/Ledare 
Vilket innebär: 

1. Du blir kanske så bra att du vill börjar tävla och sätta upp mål med din verksamhet. 

2. Du upptäcker att du har ledareegenskaper som kan hjälpa andra med sitt idrottande. 

 

 

När du nu kommit så här långt, så är också risken väldigt liten för att du skall ”försoffas” 

p g a arbetslösheten. Men du har kommit närmare ett nytt jobb! 

 

 Du känner dig starkare och med ett större självförtroende att skaffa dig ett nytt jobb. 

Det känns mer som en utmaning än ett problem. 

 Genom kontakt nätet i föreningen kan du finna arbetet. 

 Idrotten kanske kan bli ditt arbete. 

 

 

Du är nu tillbaka på ”banan” igen med en ”verktygslåda” som förhoppningsvis kan göra att du 

når målet – ett nytt jobb. 

 

Idrottsföreningen är ett minisamhälle. Där alla skulle vara med. Här får du lära dig att lösa 

problemen själv (i den individuella idrotten). Och tillsamman skapa något och visa 

hänsyn (i lagidrotten).  En förebyggande åtgärd om man blir arbetslös! 

 

Det skall tilläggas att detta gäller inte bara idrottsföreningar, utan detta gäller all 

föreningsverksamhet. Det viktigaste är att finna glädjen/meningsfullheten med det man 

gör. 

 

 

Hur skall detta genomföras konkret 

Teamwork! För att lyckas inom idrotten så beror det inte bara på den aktive, utan det är oftast 

flera olika aktörer som gör det möjligt att lyckas. T ex föräldrar, föreningen, tränare, 

sponsorer, vänner etc. Alla gör det de är bäst på! Samma sak är det när det gäller att hjälpa 

den arbetslöse. 

 



Arbetsförmedlingen/Jobbcoacher – Idrottsföreningen – Kommunen - Företagen 

1. Arbetsförmedlingen/Jobbcoachernas åtgärder skall sättas in redan i början av 

arbetslösheten. När man fortfarande har energi och kanske är ”lite förbannad” för att man 

blivit arbetslös.  

 

2. Idrottsföreningarna skall vara aktiva med att presentera sin verksamhet och låta de 

arbetslösa få komma och pröva på olika idrotter. Ofta kan detta göras på dagtid, så det inte tar 

tid från övrig föreningsverksamhet. 

 

3. Kommunen får stå för en viss ekonomisk ersättning till föreningarna.  

Kommunen kan även anställa en person som håller i denna verksamhet. Då kommunerna ofta 

sitter som ”spindeln i nätet” då man både har kännedom om sina invånare, företagen i 

kommunen och kontakter med andra kommuner. 

 

4. Företagen försöker underlätta för de arbetslösa att få praktik. Och kan på så sätt skapa 

kontakter inom friskvården för sina anställda. 

 

5. Eftersom denna verksamhet sätts in under de första 300 dagarna av arbetslöshen. Så skall 

den även vara frivillig. Vilket även kan göra att åtgärden känns mer attraktiv. 

 

 

 

 

Vad blir vinsten med detta? 

Att arbetsförmedlingen, jobbcoacherna, föreningarna, kommunen och företagen får göra det 

de är bäst på, men ändå tillsammans och med friare händer. 

 

 Fler i arbete! 

 Fler medlemmar/ledare till idrottsföreningarna 

 Friskare och gladare människor 

 Mindre skattepengar som går till a-kassan, socialbidrag, skadegörelse etc 

 

 

Jag hoppas att ni förstått mina tankegångar, om hur idrotten kan vara en hjälp från 

arbetslösheten. Här kan man få visa att man duger till något och får skaffa sig ett 

kontaktnät. 

Får man göra något man är bra på först, så är det lättare att ta tag i problemen sen. 

Och då ger man inte heller upp så lätt, eftersom man vet – jag kan! 

 

Ett TEAMWORK med hjälp av föreningslivet kan göra skillnaden mellan ett arbete och ett 

liv i utanförskap. 

 

Lars Haraldsson 
Tennistränare/tennisdomare 

  



”Idrotten har alltid varit en stor del av mitt liv” 
- En intervjustudie med fotbollsspelande flickor 14-20 år.  
Lisa Abrahamsson 

student folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan Kristianstad 

Bakgrund 

Idrotten engagerar många barn och ungdomar men de tenderar att sluta vara aktiva i 

föreningslivet med stigande ålder. ”Alla ska ha roligt och vilja fortsätta - det borde vara de 

enda målen för barnidrotten”. Idrottsklubbar borde satsa på att skapa miljöer där alla 

utvecklas och där ungdomarna vill stanna kvar, vilket alla vinner på såväl ”om man har 

framtida mästerskapsmedaljer eller folkhälsan för ögonen” (Dagens nyheter, 2009). Detta är 

något som de flesta nog kan tycka är en grundläggande och egentligen given del i barn- och 

ungdomsidrotten, men det får en att fundera på hur det egentligen ser ut och vad som driver 

till fortsatt idrottsutövande? I idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten vill” anges att övergången 

mellan barn och ungdomsidrotten ska genomföras successivt och hänsyn ska då tas till 

personernas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Det framhålls också att 

tävlingsverksamheten för både flickor och pojkar ska utformas så att den främjar bland annat 

långsiktig idrottslig utveckling och motverkar utslagning (Riksidrottsförbundet, 2009). 

 

Dock finns problem inom idrottsrörelsen då i synnerhet ungdomar under tonåren avbryter sina 

idrottsaktiviteter och det sker ett stort tapp av medlemmar (Engström, Norberg & Åkesson, 

2007). Antalet medlemmar i idrottsföreningar är som flest i 10–12-årsåldern och minskar 

sedan med stigande ålder (Larsson, 2005; Larsson 2008). Tonåren kan uppfattas vara en 

kritisk tid för utveckling av hälsosamt beteende ur ett livslångt perspektiv, vilket också 

innefattar en aktiv livsstil (Casey, Eime, Payne & Harvey, 2009). Det går att lyfta fram 

positiva effekter av idrotten liksom negativa aspekter i form av bland annat föräldrapress, 

överträning och utslagning som förekommer inom idrotten (Wagnsson, 2009). I samband med 

detta kan frågan ställas gällande föreningsidrottens betydelse för barn och ungdomars 

hälsoutveckling (Wagnsson, 2009). Funderingar väcks kring tänkbara anledningar till fortsatt 

idrottsutövande i föreningslivet. Mot den bakgrunden finns det anledning att vidare studera 

ungdomar och deras förhållande till idrott och idrottsutövning (Larsson, 2008), och undersöka 

vad det är som medför att flickor i ungdomsåren väljer att fortsätta idrotta i föreningslivet. 

 

Litteraturgenomgång 
I en överblick av den forskning som rör barn och ungdomsidrotten framkommer bland annat 



att föreningsidrotten har en betydande ställning i ungas liv (Idrottsstödsutredningen, 2008). 

Det har fastställts att mer än 80 % av alla ungdomar i Sverige någon gång deltagit i 

föreningsdriven verksamhet (Franzén & Peterson, 2004). Detta medför att idrottsrörelsen kan 

ses ha ett stort inflytande på barn och ungdomar (Franzén & Peterson, 2004). Då idrotten 

speglar de dominerande normer och uppfattningar som finns i samhället, vilket påverkar 

ungdomar och deras införlivande av normer, värderingar och livsstil (Larsson, 2008). Idrotten 

kan därmed ses som pedagogiskt intressant, och därigenom finns en mängd frågor som är av 

betydelse att uppmärksamma såsom barn- och ungdomsidrottens betydelse som uppfostrare, 

som formare av en framtida konkurrenskraftig elit och som hälsobringare (Engström, 2007).  

 

Den fysiska aktivitetens betydelse för hälsotillståndet är väldokumenterad, och 

rekommendationer finns för befolkningen. Dock är både barn och vuxna i Sverige i 

genomsnitt mindre fysiskt aktiva och mer stillasittande än i de flesta andra EU-länder (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006). Internationell forskning visar på en minskning i fysisk aktivitet under 

tonåren (Duncan, Duncan, Strycker & Chaumeton, 2007; Armstrong & Welsman, 2006), och 

då främst bland flickor (Dwyer, Allison, Goldenberg, Fein, Yoshida & Boutilier, 2006).  

Tidigare nationell och internationell forskning visar på minskning i idrottsdeltagande med 

stigande ålder (Engström, Larsson & Nilsson, 2003; McGee, Williams, Howden-Chapman, 

Martin & Kawachi, 2006). När ungdomarna kommit upp i 20- årsåldern är det nästan bara 

hälften som är kvar i föreningslivet (Franzén & Peterson, 2004). Fotboll är den föreningsidrott 

som har flest idrottsutövande ungdomar (Riksidrottsförbundet, 2007). Ur ett könsperspektiv är 

pojkarna generellt sett i större omfattning än flickorna medlemmar i idrottsföreningar och de 

idrottar även mer än flickorna (Larsson, 2005).  

 

Därigenom skulle förutsättningarna för hälsa och välbefinnande kunna uttryckas vara ojämnt 

fördelade i samhället, vilket skulle kunna ge uttryck för att idrottens tillgänglighet fortfarande 

är ojämnt fördelad och att arbete ännu återstår innan föreningsidrotten förverkligat sitt mål om 

”Idrott åt alla” (Idrottsstödsutredningen, 2008). Yttre samhälleliga faktorer påverkar unga 

både i deras val att idrotta och på vilket sätt, bland annat kön, socioekonomi, etnicitet och 

utbildning har inverkan på delaktigheten i föreningsidrotten (Idrottsstödsutredningen, 2008). 

Det lokala perspektivet bör också framhållas för att ge ökade möjligheter att förstå idrotten 

och ungdomarna. Detta då ungdomars idrottsvanor utvecklas genom ett ”komplext samspel 

mellan egna önskningar, uppväxtvillkor, lokala traditioner, utbud, livsvillkor och rådande 

genus- och statusordningar” (Larsson, 2008, s.109).  



 

En nyckelfråga i forskning kring fysisk aktivitet kan ses vara att utveckla förståelse för 

motivation (Kilapatrick, Herbert & Bartholomew, 2005). En översikt av kvalitativa studier 

gällande anledningarna till och hinder för deltagande i idrott och fysisk aktivitet visar att 

deltagandet motiveras av glädje, utveckling och upprätthållandet av sociala stödnätverk 

medan hinder för deltagande innefattar de övergångar som sker vid viktiga skeden i livet 

(Allender, Cowburn & Foster, 2006). Det är ett stort antal faktorer som påverkar, och nära 

sociala relationer och då framförallt kombinationen av förälder och kamratrelationer ses som 

betydelsefullt i synnerhet för fortsatt idrottsdeltagande. Lagkamraterna kan ses ha en 

betydande roll för skapandet av en miljö som främjar motivation för långvarigt idrottande 

bland ungdomar (Joessar, Hein & Hagger, 2011). 

 

Flickor har angett ett flertal skäl till upphörande av deltagande i idrott och fysisk aktivitet. Där 

de mest förekommande svaren var tappat intresset eller att ha blivit uttråkad av en viss 

aktivitet, kompetens och frågor relaterade till tid. De skäl som angivits anses överensstämma 

med tidigare litteratur gällande nedgång i idrott och andra fysiska aktiviteter (Slater & 

Tiggemann, 2010). För främjande av fysisk aktivitet bland flickor är det avgörande att det 

upplevs vara roligt, har en informell karaktär och innefattar deltagande tillsammans med 

vänner. Föräldrastöd, i form av stöd och påverkan genom föräldrars egen aktivitets nivå, 

framhålls också som viktigt (Whitehead & Biddle, 2008). Ett stort ett antal frågor gällande 

tonårsflickors relation till utövande av fysisk aktivitet har sitt ursprung i och påverkas av 

sociala och psykoligiska influenser, såsom samhällets värderingar och den egna självbilden 

(Whitehead & Biddle, 2008). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Habitus 

Det finns många olika sätt att förklara varför människor har olika värderingar och olika 

intressen. Genom habitusbegreppet utifrån den franska sociologen Pierre Bourdieu definition 

innefattas såväl psykologiska teorier med uppväxt och individuella faktorer liksom 

samhälleliga strukturer och materiella villkor för att bidra till att öka förståelsen till hur 

människor formas (Redelius, 1997). Habitusbegreppet grundar sig alltså på tanken att de 

erfarenheter vi har, det vi utsatts för och det vi upplevt formar oss till de individer vi är. 

Habitus kan ses föra samman människors yttre livsvillkor med deras sätt att leva sina liv samt 

deras sätt att värdera det. Resultatet av detta skulle kunna uttryckas i termen livsstil. Därmed 



ges en möjlig förklaring till exempelvis varför olika sociala grupper dras till och uppskattar 

olika sport- och fritidsaktiviteter (Redelius, 1997). Utifrån Bourdieus teori om habitus har ett 

så kallat idrottshabitus konstruerats, vilket utgörs av graden av ungas idrottsintresse och 

bestäms av relationen mellan dels vilken betydelse de unga tilldelar idrotten i sina liv och dels 

hur ofta de föreningsidrottar (Trondman, 2005).  

 

Känsla av sammanhang 

Forskaren Aaron Antonovsky har utifrån ett salutogent perspektiv på hälsa kunnat påvisa att 

människor som upplever hög grad av känsla av sammanhang (KASAM) i tillvaron, även 

anser sig ha en god hälsa (Antonovsky, 2005). Teorin om KASAM innefattar de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. På samma sätt som KASAM 

kan ses påverka människors upplevelse av hälsa, kan teorin även ses som en utgångspunkt för 

förståelse av ungdomars upplevelser av och vilja att delta i en idrottsförenings verksamhet 

(Thedin- Jakobsson & Engström, 2008). Utifrån Antonovskys tidigare nämnda komponenter 

finns möjligheten till ökad förståelse genom att synliggöra de ungas motiv och villkor för att 

fortsätta idrotta. De ungdomar som förstår vad idrotten går ut på och finner sig till rätta i den, 

som kan hantera kraven som ställs på dem, som känner delaktighet och lust och som möter 

lagom anpassade utmaningar ses vara de som stannar kvar i idrottsrörelsen (Thedin- 

Jakobsson & Engström, 2008).  

Problemprecisering 

Denna studie har för avsikt att utgå från ett salutogent perspektiv och fokuserar på 

friskfaktorer avseende hälsa för att undersöka vad det är som motiverar flickor som 

fortfarande utövar idrott under ungdomsåren. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka olika skäl flickor i åldrarna 14-20 anger för fortsatt 

idrottsutövande.  

Frågeställningar 

- Vilka anledningar anger flickor för fortsatt idrottsutövande? 

- Vilka anledningar anger flickor till att de spelar fotboll? 

- Vilken betydelse upplever flickorna att idrotten har i deras liv? 

Metod 
I denna studie användes kvalitativ metod med intervju som datainsamlingsmetod (Paulsson, 

2008). Detta genom tio individuella halvstrukturerade intervjuer utformade efter övergripande 



frågeområden med tidsaspekten som utgångspunkt för att beskriva upplevelser och 

erfarenheter gällande fortsatt idrottsutövande. Urvalsmetoden som användes var strategiskt 

urval, då urvalet gjordes utifrån såväl kön, ålder men också geografi då en avgränsning 

gjordes till två fotbollsföreningar i södra Sverige. Intervjuer gjordes med tio flickor i åldrarna 

14-20 år som alla spelade fotboll. Liksom vid provintervjun genomfördes sedan de intervjuer 

som ingick i studien enskilt i klubblokal eller liknande, och försöktes anpassas till att ske i 

anslutning till träningstillfällen. Intervjuerna varierade tidsmässigt mellan 25 – 40 minuter.  

  

Analysen av det insamlade materialet utgick från kvalitativ innehållsanalys som är en metod 

vilken kännetecknas av tolkning av texter, och som används för att identifiera variationer 

utifrån skillnader och likheter i en text vilket medförde att metoden ansågs lämplig att 

använda (Lundman & Graneheim, 2008). Analysen utgick från en induktiv ansats, vilken ger 

uttryck för en förutsättningslös analys av texter som i detta fall utgick från flickornas 

berättelser om sina upplevelser och erfarenheter gällande olika skäl till fortsatt 

idrottsutövande (Lundman & Graneheim, 2008). Intervjuerna transkriberades, vilket gjordes 

så ordagrant som möjligt. Samtliga tio intervjuer kondenserades och kodades. Därefter 

granskades koderna för att finna likheter och skillnader, för att sedan paras ihop och bilda 

underkategorier (Lundman & Graneheim, 2008). Underkategorierna kondenserades ytterligare 

för att bli tydligare och bildade sex huvudkategorier: Glädje, Hälsa och välbefinnande, Social 

miljö, Socialisation/ habitus, Kompetens och Motiverande klimat. 

 

Det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till både vid planering och genomförande av en 

intervjuundersökning såsom etiska frågor som är grundläggande för en intervjuundersökning. 

Inledningsvis bör ett övervägande göras hurvida syftet med undersökningen påverkar 

undersökningsdeltagarna, vilket kan uttryckas som risk och nytta (Kvale & Brinkmann, 

2009). Eftersom det vid kvalitativ forskningsintervju sker ett nära samspel med 

intervjupersonerna är det i forskarrollen av betydelse att vara medveten om närhet och distans 

(Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie har det inte funnits någon relation till 

studiedeltagarna. Även om dessa risker funnits med studien ansågs nyttan överväga risken. 

Vidare genomfördes arbetet för att tillgodose såväl informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetsktravet som samtyckeskravet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Resultat och diskussion 

Resultatdelen grundas på det sammanställda intervjumaterialet och redogör för de olika 



upplevelser och erfarenheter som anses relevanta utifrån studiens syfte gällande skäl till 

fortsatt idrottsutövande.  Redovisning av resultaten är indelad i rubriker efter de sex 

kategorier som framkom vid analysen: 

Glädje avser glädjen som respondenterna beskrev i samband med idrottsutövande. 

Hälsa och välbefinnande handlar om upplevelser av att må bra både psykiskt och fysiskt 

till följd av regelbundet idrottsutövande. 

Social miljö innehåller utsagor gällande det sociala sammanhang som intervjupersonen 

ingår i idrottsföreningen. 

Socialisation/ habitus innehåller de upplevelser flickorna hade kring familjens roll för 

socialisation in i idrotten och skapande och bevarande av idrottsidentitet. 

Kompetens handlar om respondenternas upplevelser avseende den egna kompetensen 

kopplat till idrotten, utveckling samt de uppsatta målens betydelse för det fortsatta 

idrottsutövandet. 

Motiverande klimat avser de förhållanden som respondenterna värdesätter för den positiva 

stämningen och bemötandet i och kring idrottandet. 

 

Glädje 

I denna studie har glädjen i samband med idrottsutövandet framhållits vara viktig för att 

flickorna fortsatt idrotta. Då flickorna beskrev det som att det är viktigt att ha roligt i samband 

med att de utövar idrott, vilket i detta fall handlade om fotboll. Där flickorna beskrev 

upplevelser av glädje såväl under som efter träning. I intervjuerna angav flickorna glädje som 

ett av de skäl som driver dem, och av vissa sågs det som största anledningen till att de fortsatt 

idrotta. Att ha roligt upplevdes som det viktigaste och respondenterna framhöll att de spelat 

för att det var kul, vilket medfört att de hamnat där de var nu. Tidigare forskning visar också 

på att idrottsdeltagande motiveras av glädje (Allender et al., 2006; Whitehead & Biddle, 

2008), och då framförallt lagidrotter (McCarthy, Jones & Clark-Carter, 2008). Glädjen kan 

uttryckas göra idrottsutövandet meningsfullt (Thedin- Jakobsson & Engström, 2008). 

 

Hälsa och välbefinnande 

I intervjuerna framkom att flickorna såg fotbollen som en bra sysselsättning då det på flera 

sätt beskrevs som nyttigt, och idrottsutövande och fotboll beskrevs som ett sätt att hålla igång 

och röra på sig. Det var enligt flickorna starkt sammankopplat med att må bra, vilket främst 

beskrevs som fysiskt välmående. Hälsoaspekten betonades och betydelsen av att vara fysiskt 

aktiv både nu och i framtiden för att må bra underströks. Idrotten beskrevs också som ett sätt 

för att undvika rastlöshet, vilket blev tydligt vid sommaruppehåll från fotbollen då det fanns 



en längtan av att vara aktiv. Idrottsutövandet betonades även påverka flickornas psykiska 

välmående, exempelvis genom upplevelser av idrottsutövandet som ett sätt att klara av och 

hantera problem i vardagslivet. Liksom att bidra till avkoppling, hälsa och välbefinnande 

(Thedin- Jakobsson & Engström, 2008). Även tidigare studier visar på upplevelser av att må 

bra både psykiskt och fysiskt till följd av regelbundet idrottsutövande (Özdemir & Stattin, 

2012; Trondman, 2005). 

 

Social miljö  

Den sociala miljön sågs som betydelsefullt för flickorna då de ansåg att umgänget med andra i 

samband med fotbollsspelandet och samhörigheten hade en avgörande roll för att de var 

aktiva idrottsutövare idag. Idrottens betydelse som en mötesplats framhölls då det av flickorna 

upplevdes vara svårt att hålla kontakt med sina kompisar efter att ha slutat skolan, men 

idrotten sågs också som en plats för att träffa nya kompisar och skapa nya kontakter med 

människor. Fotboll som en lagidrott betonades då laget, lagkänslan och dess gemenskap 

uttrycktes hade betydelse för det fortsatta idrottsutövandet även om det varierade i betydelse 

mellan intervjupersonerna. Flickorna upplevde att de hade många vänner inom fotbollen 

vilket kunde uttryckas vara det som drev många av dem och som lockade till att spela just 

fotboll. Kompisarna i verksamheten och erkännande var faktorer som lyftes fram som 

betydelsefulla för viljan att fortsätta idrotta, vilket också ses som stödjande faktorer även av 

tidigare forskning (Tergerson & King, 2002; Thedin- Jakobsson & Engström, 2008) liksom 

lagkamraternas betydelse för skapandet av en miljö som främjar motivation (Joessar et al., 

2011). 

 

Socialisation/ habitus 

I intervjuerna framhölls också familjens och framförallt föräldrarnas betydelse för flickornas 

idrottsutövande. Då flertalet av flickorna började idrotta tidigt sågs det som en vana, vilket 

sågs som en följd av föräldrarnas intresse för idrott och deras uppmuntran och stöd. Idrotten 

sågs därigenom som ett gemensamt intresse i familjen och upplevelser av att tillhöra vad de 

kallade en ”idrottsfamilj”, vilket innebar att större delen av familjen var aktiva idrottsutövare 

och som medfört att idrott spelade en stor roll i livet. Detta kan uttryckas tyda på en självbild 

vilken utgörs av en idrottsidentitet som skapats utifrån idrottsutövandet som livsstil, vilket 

benämns som idrottshabitus (Trondman, 2005). Med Bourdieu som utgångspunkt är det 

främst genom habitus som idrottsvalet bör förstås (Larsson, 2008). Även tidigare forskning på 

området betonar att idrotten kan uttryckas ha stor betydelse i ungas liv 



(Idrottsstödsutredningen, 2008; Trondman, 2005). Tidigare studier visar också att bland 

idrottande ungdomar framstår idrott som en livsstil, då de varit aktiva medlemmar i 

idrottsföreningar under många år och fostrats till idrottare. Därigenom kan ett liv utan idrott 

kännas avlägset och skulle därför kunna upplevas som mindre meningsfullt (Thedin- 

Jakobsson & Engström, 2008). 

 

Kompetens 

Synen på den egna kompetensen gällande idrottsutövandet och utvecklingen av densamma 

upplevde flickorna som betydelsefull för deras fortsatta idrottsutövande. Oavsett hur den 

personliga utvecklingen, de egna ambitionerna och målen såg ut så upplevdes detta som 

drivkraft till att fortsätta idrotta. Upplevelsen av den egna kompetensen avseende den egna 

fysiken och tekniken inom idrotten varierade bland de intervjuade flickorna men det faktum 

att de kände att de ”hängt med från början” hade betydelse för att de fortsatte idrotta, liksom 

positiva upplevelser av den egna utvecklingen. Även om både utvecklingen och ambitionerna 

var olika hos flickorna så kvarstod det faktum att viljan fanns att hela tiden utvecklas för att 

bli bättre, även om det för vissa handlade mer om att tävla mot sig själv än mot andra. 

Gemensamt var förutsättningen att behöva ha en tillräcklig kroppslig kompetens för att kunna 

hantera idrotten eftersom det ställdes högre krav med åren. Individens motivation att engagera 

sig och fortsätta med en aktivitet påverkas troligen mycket av dennes upplevelse av sin egen 

kompetens och förmåga vad gäller aktiviteten (Hassmén et al., 2003; Thedin- Jakobsson & 

Engström, 2008). En del av det meningsfulla kan ses i att lära sig nytt, få nya utmaningar och 

upplevelser genom kroppsrörelser (Thedin- Jakobsson & Engström, 2008).   

 

Motiverande klimat 

Flickorna lyfte fram betydelsen av det klimat och den stämning som fanns i föreningen som 

väckte motivation till idrottsutövande. Framförallt tränare och lagkamrater framhölls som 

viktiga men även andra som var engagerade och arbetade i deras omgivning. Förutom detta 

ansågs möjligheten till att vara med och påverka olika beslut bidragit till att ökat trivseln. 

Egenskaper hos tränaren som att visa hänsyn, vara observant och förstående för hur spelarna 

mår uttalades vara betydande för stämningen. I intervjuerna framkom även att tillgängligheten 

till idrotten, den miljö som idrotten utövades i, klubbens materiella resurser och den service 

som föreningen erbjöd påverka flickorna och deras idrottsutövande. Det motivationsklimat 

som omger en individ påverkas till stor del av tränare och lagmedlemmar som kan ses ha en 

viktig roll för att uppmuntra till deltagande i aktiviteter som syftar till att utvecklas och bli 



bättre (Hassmén et al., 2003). Genom att känna gemenskap, trygghet och bli sedd av tränare 

och andra aktiva ökar möjligheterna att hantera träningar och tävlingsmoment. 

Meningsfullheten kan på så sätt beskrivas genom att ungdomarna känner sig delaktiga och 

trygga i verksamheten (Thedin- Jakobsson & Engström, 2008). Därigenom kan det lokala 

perspektivet ses som betydelsefullt för att förstå för idrotten och ungdomarna (Larsson, 2008).  

 

Resultatet av denna studie visar på att de intervjuade flickorna har olika skäl till att de fortsatt 

med idrott. Att en person beslutar sig för att ägna sig åt idrott liksom valet av idrott sker inte 

av en slump (Engström, 2002a). Dessa skäl tillskrivs olika mening hos flickorna och omfattar 

såväl inre som yttre motivationsfaktorer (Hassmén et al., 2003). På samma sätt som de tre 

KASAM- komponenterna ses som en helhet för känsla av sammanhang i tillvaron (Thedin- 

Jakobsson & Engström, 2008), kan de olika skälen som framkommit i studien ses som 

beroende av varandra för det fortsatta idrottsutövandet. Då de tre KASAM- komponenterna 

kan användas för att tydliggöra de ungas motiv och villkor för fortsatt idrottsutövande 

(Thedin- Jakobsson & Engström, 2008). De olika skälen till fortsatt idrottsutövande kan inte 

ses som oberoende av varandra, utan hänger samman och påverkar varandra. Genom att 

flickorna upplever idrottsutövandet vara roligt kan ses som nära kopplat till laget och 

samhörigheten men också till föreningen och det engagemang som finns där i form av tränare 

och personer som arbetar runt om. Detta ger trygghet vilket uttrycktes vara en förutsättning 

för att kunna utvecklas och bli bättre, och som i sin tur medför att det blir roligare att utöva 

idrotten om man upplever sig vara bra på den och så vidare. 

 

Genom att de unga socialiseras till idrottare framstår idrotten som begriplig eftersom de 

förstår vad det går ut på och är villiga att ta sig an det som idrotten kräver. Idrotten upplevs 

som hanterbar genom att de har kroppslig kompetens och de resurser som krävs för att 

fortsätta. Då ungdomarna varit aktiva i idrottsrörelsen under större delen av sitt liv utgör 

idrotten därigenom en meningsfull del av deras liv (Thedin- Jakobsson & Engström, 2008). 

Gemensamt för idrottsutövande ungdomar kan uttryckas vara att idrotten framstår som både 

begriplig, hanterbar och meningsfull. Det som upplevs meningsfullt kan innebära olika saker 

för de unga. För en del kan exempelvis möjligheterna att lära sig idrottsliga färdigheter och 

den sociala samvaron ses som det viktigaste. Medan det för andra kan vara ambitionen om att 

bli bäst som driver. Idrotten kan för de flesta beskrivas som en arena där de kan uppleva en 

känsla av sammanhang för stunden (Thedin- Jakobsson & Engström, 2008). 

 



Resultaten visar på ett flertal olika skäl till att de intervjuade flickorna fortsatt idrotta i 

föreningslivet, vilket känns som grundläggande att ha kännedom om för att kunna skapa 

förutsättningar och utforma idrotten efter utövarnas önskningar och behov. För att visionen 

om en öppen och tillgänglig idrott som är till för alla ska kunna bli verklighet krävs det 

kunskaper om idrotten som samhällsfenomen och dess roll som lärande-, fostrans och 

utvecklingsmiljö men även att den kunskap som finns tillgänglig används (Larsson, 2008). 

Genom ”Idrotten vill” uttrycks hur idrottsrörelsen vill att barn- och ungdomsidrotten ska se ut 

(Riksidrottsförbundet, 2009), men hur vill utövarna att den ska se ut? Barn- och 

ungdomsidrotten bör just vara till för barn och ungdomar. Då kännedom finns om 

förhållanden som är betydelsefulla för flickors fortsatta idrottsutövande liksom gällande 

avhoppsproblematiken så är det viktigt att resurser också finns för att använda sig av detta för 

att alla ska kunna ta del av idrotten och se det som en stödjande miljö för hälsan genom en 

aktiv livsstil i ett livslångt perspektiv.  
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158 sidor, hft 

Lewiston, NY: the Edwin Mellen Press 2011 

ISBN 978-0-7734-3941-2 

Nyckelord: fotboll, handboll, volleyboll, migration, kulturgeografi 

Inledning 

Den moderna elitidrotten har under de senaste decennierna blivit alltmer globaliserad. Detta 

gäller framför allt de större lagsporterna som fotboll, ishockey, handboll, basketboll, 

volleyboll. Det gäller även ”hybriden” bordtennis – som både lag- och individuell idrott – där 

främst Västeuropa fått nya ”inslag” i form av kineser. Ett svenskt exempel: en viktig stomme i 

Sveriges ledande bordtennisklubb på herrsidan det senaste decenniet – Eslövs AI BTK – 

består av kineserna Xu Hui och Hong Yuan Song. Samma tendenser finns inom friidrotten, 

där löparnationer som Kenya och Etiopien ”brandskattas” på talanger. I de bägge nämnda 

fallen kan man tala om överflödets förbannelse, dvs länder med ett överskott av duktiga 

spelare/löpare.  Ett välkänt danskt exempel är kenyanen Wilson Kipketer, som blev dansk 

medborgare och senare trefaldig VM-vinnare och världsrekordinnehavare på 800 meter (från 

1997 – ett rekord som stod sig till 2010). Det är ingen överdrift att säga att elitidrotten har 

blivit gränslös (!). 

Just det handlar den här boken om – skriven av två kulturgeografer, bägge knutna till 

University of Wisconsin-Oshkosh i USA. De visar noggrant och via 37 tabeller hur 

migrationen utvecklats i tre utvalda idrotter: fotboll, handboll och volleyboll. Boken är 

uppdelad i följande sex kapitel:  

 Introduction;  



 The Internationalization of Soccer;  

 The Migration Patterns of Soccer, Volleyball and Handball Players to Western 

European Leagues;  

 Case Study: Internationalized German Teams;  

 Sports and Citizenship; 

 Conclusions.  

I kapitel fyra tas Tyskland som exempel och här kommer för första gången även kvinnorna 

med. I kapitel fem om idrott och medborgarskap utgår författarna från Frankrike, Holland och 

Schweiz/Tyskland. Urvalet av idrotter och att ”Women’s Sports” endast förekommer relaterat 

till Tyskland samt valet av länder i kapitel fem blir något oklart. Som svensk läsare saknar 

man naturligtvis hur  idrottsmigrationen ser ut relaterat till Sverige och övriga skandinaviska 

länder, men det visar väl lite hur perifera vi är här uppe i kalla Norden. Det enda undantaget 

är av naturliga skäl handbollen, där både Danmark och Sverige nämns en passant.  

Några resultat 

Fotboll 

De tre utvalda idrotterna – fotboll, volleyboll och handboll – präglas alla av den alltmer 

expanderande internationaliseringen. Naturligtvis har Bosmandomen från 1994 om fri 

rörlighet inom EU betytt mycket, men som författarna påpekar hade tendenserna börjat redan 

under 1980-talet. Av de tre idrotterna står fotbollen i särklass när det gäller ”migrationsgrad”. 

Detta gäller framför allt för Premier League, med klubbar som Arsenal och Chelsea, samt 



Inter i den italienska ligan. Dessa klubbar har under vissa perioder bestått endast av utländska 

spelare. Detta gäller mer eller mindre för de studerade ligorna – den engelska, italienska, den 

franska, den spanska och den tyska. Både Premier League och tyska Bundesliga rekryterar 

över 60% av sina utländska spelare från Västeuropa, medan andelen från Västeuropa är 

betydligt mindre i Italien (44%), Spanien (35%) och Frankrike (25%). Beträffande Italien och 

Spanien står Latinamerika i fokus med 44% respektive nära 50% som andel av utländska 

spelare.  De två tyska storklubbarna Bayern München och Borussia Dortmund liksom franska 

Bordeaux och Lyon är också aktiva på den latinamerikanska fotbollsmarknaden.  

I Europa och Latinamerika har fotbollen sedan länge varit den dominerande lagidrotten, 

medan kontinenter som Asien och Afrika mer eller mindre betecknats som fotbollens u-

länder. Detta mönster har successivt börjat förändras. Framför allt länder som Sydkorea och 

Japan liksom Kamerun, Nigeria, Sydafrika, Senegal och Elfenbenskusten utgör i allt högre 

grad rekryteringsområden för den europeiska fotbollen. Genom VM och i viss mån OS har 

dessa länder fått ett ”fotbollslyft” samtidigt som deras relativa fattigdom medför att 

europeiska fotbollsklubbar kan få talanger till ett billigt penning. Gränserna har vidgats och 

antalet agenter har ökat – agenter som specialiserat sig på vissa globala fotbollsområden. 

Fotbollen med dess komplexa nät av aktörer – klubbar (ledning/tränare/spelare/supporters 

mm), agenter, media, publik – har blivit en storindustri. VM i fotboll är efter OS världens 

mest uppmärksammade evenemang.  

Handboll 

Dagens elithandboll domineras ligamässigt av tre länder: Tyskland, Frankrike och Spanien. 

Handbollen är och har alltid varit mest framträdande i Europa. Dess rötter fanns egentligen i 

utomhushandbollen med spel på en fotbollsarena. Jag har ett minne av en landskamp 1955 



mellan DDR och Sverige i handbollsstaden Kristianstad, min hemstad under ett antal år. 

DDR, som då var en stormakt i handboll, hade en spelare med smeknamnet ”Atom-Otto”, 

som drog iväg fruktansvärda skott från 30 meter. Utomhushandbollen falnade alltmer under 

1960-talet för att helt försvinna under 1970-talet.  

Dominerande klubbar som tyska Kiel, tidigare en riktig svenskklubb, Hamburg och Flensburg 

har en uppsjö av utländska spelare. Kiel låg 2010 på 63%, Flensburg på 83%  och Rhein-

Neckar Löwen på 57%. Samma mönster finner man hos Barcelona (50%) och Reale Ademar 

(53%) samt hos den franska storklubben Montpellier med ca 50%. I dessa storklubbar hägrar 

förutom serievinster även den prestigefyllda Champions League-bucklan. I de nämnda tyska 

städerna dominerar handbollen framför fotbollen med ständigt utsålda matcher. Det är inte för 

mycket sagt att handboll här är ”religion”. Den enda svenska motsvarigheten till framför allt 

Kiel och Flensburg är nog Kristianstad med sin stolta handbollskultur och sina fanatiska 

supporters.   

Volleyboll 

Här jämför författarna fyra länder: Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike. Det framgår att 

skillnaden mellan länderna beträffande andel utländska spelare är relativt konstant – runt 

35%. Bryter man ner det på klubbnivå så ser man stora skillnader. Flertalet utländska spelare 

kommer från Europa, men rekrytering från Afrika förekommer i allt större utsträckning, 

liksom från volleybollens hemland – USA. Volleyboll skapades av amerikanen William 

Morgan 1895 som en mindre fysisk variant av basketboll (skapades 1891 av James Naismith 

och etablerades av Morgan). Morgan var verksam i YMCA (svenska: KFUM), som därmed 

starkt förknippas både med basketboll och volleyboll.   

 



Diskussion 

Det diskuteras titt som tätt om de idrottsliga migrationsvågornas negativa inverkan på den 

inhemska elitidrotten. Det är svårt att påvisa att så är fallet. Framför allt är den idrottsliga 

migrationen i dagsläget omöjlig att stoppa. Elitidrotten är idag en storindustri, där 

elitklubbarna fungerar mer eller mindre som företag och i många fall även är företag, i form 

av aktiebolag. Ekonomin blir alltmer styrande och för att bli en framgångsrik idrottsförening 

krävs kapital. Att sätta stopp för den fria rörligheten inom EU är åtminstone på kort sikt 

omöjligt. Därför har vi idag klubbar som Arsenal som nästan helt saknar engelska spelare, och 

inte bara spelare. Även tränare tenderar att i allt högre utsträckning migrera. Spelare köps och 

säljs! Tränare köps och säljs! Klubbar köps och säljs! Ryska oligarker och arabiska shejker 

köper in sig på den globala fotbollsmarknaden. Dubbelt medborgarskap som existerar i många 

länder medför att man kan välja vilken land man ska spela för när det drar ihop sig till stora 

mästerskap. Bordtennisspelare och löpare från ”överflödsländer” som nämnts ovan migrerar 

för att tjäna pengar och vinna titlar. Svarta spelare blir allt vanligare framför allt inom 

fotbollen. Jag minns själv när jag för första gången i TV såg en svart fotbollsspelare – 

Nottingham Forests Viv Anderson. Detta var så nära i tiden som mitten av 1970-talet. Viv 

Anderson – född och uppvuxen i England – blev i slutet av 1970-talet landets förste svarte 

landslagsspelare. Han var även med om att vinna Europacupen (föregångaren till Champions 

League) 1979 efter vinst mot Malmö FF. Idag vimlar det av svarta spelare i alla ligor – 

flertalet med rötter i Afrika.   

Men migration av spelare är ingen ny företeelse. Den förste att bli fotbollsproffs  och lämna 

Sverige var Gunnar ”Säffle” Andersson, som 1950 värvades av Olympique de Marseille, där 

han spelade fram till 1958. Minnesgoda fotbollsnördar i staden talar fortfarande om 

”legenden” Gunnar Andersson. Han blev sedermera fransk medborgare och dog tragiskt 1969 



som slav under alkoholen. Sen kom eran med Gre-No-Li, dvs Gunnar Gren, Gunnar Nordahl 

och Nisse Liedholm i Milan och resten är, som det heter, historia.  

Inför starten av damallsvenskan gjorde Sydsvenskan (10.4.13) en inventering av 

migrationsmönstret. Det finns sjuttio spelarimporter från tjugo olika länder, vilket åtminstone 

för mej är en överraskande hög siffra. Av dessa sjuttio kommer tio från Finland och sju 

vardera från Island, Nigeria och USA. LDB FC Malmö ligger i topp med 10 utländska spelare 

följd av Kristianstad, Tyresö och Kif Örebro med sju spelare vardera. Det visar att 

damfotbollen följer herrfotbollen i spåren beträffande globaliseringstendenser.  

Avslutning 

Albers’ och Zaniewskis bok är en intressant läsning samtidigt som den blir lite tung genom 

den stora ansamlingen av tabeller/figurer. Det innebär inte att tabellerna och de geografiska 

figurerna i sig är svårlästa – tvärtom. Men det blir lite mycket! Jag tycker att boken fungerar 

bäst som referensbok – en bok att kolla i när det gäller migrationsmönster på lands- och 

klubbnivå. Som sådan är den samtidigt lite förrädisk genom att det komplexa 

migrationsmönstret när det gäller elitidrott ständigt förändras. Detta är också något som 

författarna själva tar upp. För att verkligen komma migrationsmönstret inpå livet krävs en mer 

fördjupad studie med intervjuer på nations- men kanske framför allt på klubbnivå. Vad är det 

som gör att man värvar som man gör? Vilken roll spelar agenterna i sammanhanget? Och 

pengarna? Och ägarna? Den här kvantitativa studien behöver kompletteras med mer 

kvalitativa data. Se detta som en uppmaning till framtida forskning!  

Anders Östnäs 

  



Recension 
 

200 år av kroppsutbildning – Gymnastiska 

Centralinstitutet/Gymnastik- och Idrottshögskolan 1813 – 2013 
 

INLEDNING 

Världens äldsta i bruk varande idrottshögskola – GCI/GIH i Stockholm – fyllde den 5 maj i år 

200 år. Det har firats hela året med möten och konferenser, där SVEBIs årliga forsknings- och 

utbildningskonferens i november utgör firandets avslutning. Som sig bör har ett gediget 

praktverk kommit ut lagom till märkesdagen i maj. Det tar upp olika perspektiv på 

verksamheten sedan starten 1813. Bakom initiativet till GCI stod Per Henrik Ling, tidigare 

bl.a. fäktmästare i Lund och sedermera medlem i Svenska Akademin.  

Som redaktörer för boken står historikerna Hans Bolling och Leif Yttergren. Dessa har samlat 

elva väl meriterade forskare för att utifrån olika perspektiv belysa de gångna 200 åren. 

Merparten är som sig bör historiker, men även tre pedagoger – GIHs Jane Meckbach (även 

styrelseledamot i SVEBIs styrelse), Suzanne Lundvall och Håkan Larsson bidrar med två 

intressanta kapitel. Efter förord, författarpresentation och viktiga årtal i GCI/GIH:s historia 

följer tio initierade kapitel enligt nedan: 

1. 200 år av kroppsbildning – GCI/GIH – en introduktion (Hans Bolling & Leif 

Yttergren; historiker) 

2. Gymnastik, nation och manlighet – Grundandet av Gymnastiska Centralinstitutet 1813 

(Jens Ljunggren; historiker) 

3. Svärdet, facklan och staven samt en ek på villovägar – synen på sjuk och frisk vid GCI 

från 1813 till cirka 1950 (Anders Ottosson; historiker) 

4. Elin Falk, GCI och föreställningar om barnet – en analys av gymnastikstriden vid GCI 

1813 till cirka 1950 (Pia Lundquist Wanneberg; historiker) 

5. Sally Högström og det moderne kvindeprojekt – Svensk gymnastik och GCI´s 

betydning i Danmark (Else Trangbaeck; historiker) 

6. Pionjärer med moralisk mod – ett sekel med en kvinnlig lärarutbildning i 

kroppsövning (Suzanne Lundvall & Jane Meckbach ; pedagoger) 

7. Rationell träning – GCI:s fysiologiska forskning i möte med samhälle och idrott 

(Daniel Svensson & Sverker Sörlin; idéhistoriker) 

8. Från exercis och dagövningar till idrott och hälsa – skolans fysiska övningar (Björn 

Sandahl; historiker) 

9. Idrottsvetenskap – läran om ….idrott? – en nutidshistoria om forskarutbildningsämnet 

idrottsvetenskap (Håkan Larsson; pedagog)  

10. Hövdingarna – GCI/GI:s chefer under 200 år (Jan Lindroth; historiker) 

Förutom den löpande texten på knappt 300 sidor finns kongeniala kompletterande bilder från 

en ofta förgången tid samt talrika noter samt källor och relevant litteratur.  Sammantaget: ett 

verk som ger en utmärkt bild av GCI/GIH under de gångna 200 åren. Men bilden kan 

problematiseras och bör så också göras. Det saknas fortfarande mycket forskning för att göra 

bilden av den 200-åriga processen mer fullödig. Men det Bolling & Yttergren med sina 

skrivande partners har åstadkommit är ett gediget verk, som kan rekommenderas för alla som 

är intresserade av idrott och idrottens utbildningsmässiga rötter – språkligt tilltalande och 

innehållsmässigt av stort intresse.  

 

 



NÅGRA KORTA REFLEKTIONER 

 

Som recensent är det svårt att lyfta fram några speciella avsnitt i detta gedigna praktverk. De 

olika kapitlen ger skilda facetter av en världsunik utbildningsverksamhet – en verksamhet 

som kanske mår bättre idag än på många år. Här har genom åren funnits konflikter och inte 

minst frågan var verksamheten hör hemma? Som enskild institution eller som del av 

universitetsvärlden? Som GCI eller GIH eller Idrottshögskolan? Inriktningarna har skiftat 

genom åren.  

Inledningsvis gör redaktörerna Bolling & Yttergren en mycket gedigen 

genomgång/introduktion över de gångna 200 åren. Det handlar naturligtvis om hur GCI kom 

till, om studenterna genom åren, lokalerna, förhållandet till tävlingsidrotten, GCI/GIH i 

Sverige och världen samt om forskningsläget. Bilagt finns också information om ”kändisar” 

som gått på GCI/GIH som prinsessan Birgitta, idrottsikonen Sven Tumba och mer samtida – 

Pia Sundhage. En lista över cirka 50 andra idrottsprofiler, som gått på GCI/GIH finns också 

med.   

En av de som kan mest om Ling-gymnastiken och därmed GCI utifrån ett historiskt 

perspektiv är tveklöst Jan Lindroth. I ett avslutande kapitel tar han upp GCI/GIH:s chefer 

under de gångna 200 åren. Den mest centrala är naturligtvis initiatorn, ideologen, 

nationalisten och traditionsskaparen Per Henrik Ling. Lindroth kallar honom den största 

gestalten i svensk idrottshistoria, vilket enligt min mening i viss mån är riktigt även om jag 

gärna gör en boskillnad mellan gymnastiken och den från England hämtade /tävlings/idrotten. 

Ling är den svenska gymnastiken fader, medan Victor Balck är motsvarande inom 

/tävlings/idrotten. Balck var också, vilket många glömmer bort, chef för GCI under en 

begränsad period – 1907-1909. Sen kan man förmoda att arbetet med de kommande 

olympiska spelen i Stockholm 1912 tog för mycket tid för Balck samtidigt som 

tävlingsidrotten inte riktigt låg i linje med de lingianska gymnastikinriktade tankegångarna. 

Här fanns länge en konflikt mellan gymnastiken och tävlingsidrotten, som inte bilades förrän 

gymnastiken i slutet på 1940-talet gick in i RF.  

Från min egen skoltid på 1950-talet minns jag väl att gymnastiken hade en dominerande 

ställning i ämnet ”gymnastik med lek och idrott” – ofta ledd av en auktoritär 

gymnastikdirektör med delvisa rötter i det militära systemet. Gympan sågs dessutom med 

ganska oblida ögon av skolans övriga lärare. När vår skola – Kristianstad Högre Allmänna 

Läroverk – vann Kungens kanna för landets bästa läroverk på Stockholms Stadion 1959 blev 

det enbart sura miner bland skolans merendels idrottsnegativa lärare. Det är också intressant 

att notera att skolämnet har skiftat beteckning och inriktning under de gångna 200 åren – från 

”gymnastik” till ”gymnastik med lek och idrott” (1920-talet), ”idrott” (1980) och slutligen 

”idrott och hälsa” (1992). Genom lgr 80 blev också de forna gymnastikdirektörerna 

”degraderade” till idrottslärare – en degradering som vissa i min vänkrets uppfattade som 

negativt.   

Totalt har GCI/GIH/Idrottshögskolan under de gångna 200 åren haft 23 chefer med skiftande 

beteckningar – föreståndare/prefekter/rektorer. Det har genomgående varit en manlig bastion 

med endast två kvinnor som rektorer – Stina Ljunggren och nu Karin Henriksson-Larsén. 

Suzanne Lundvall var tf rektor 20087-2009.  Relationen till den organiserade idrotten har 

varit skiftande genom åren. Idag är kontakterna mellan GIH och den organiserade idrotten i 

form av RF kanske bättre än någonsin tidigare. Men som Lindroth antyder: här finns behövs 

mer fördjupad forskning!  

 

Anders Östnäs 
   

 



Årets Båstadturnering och krisen i svensk tennis 
Bakgrund 

Jag har som jag tog upp i förra årets artikel kring 2012-års Båstad-turnering och svensk tennis 

status en gedigen bakgrund i svensk tennis. För dem som inte tagit del av min bakgrund 

kommer här några nedslag i korthet: I början av 1950-talet bodde jag i 

Abrahamsberg/Bromma. Som tidig – i god mening – idrottsnörd bildade jag tillsammans med 

kompisen Anders Lundin (väl känd inom svensk idrottsrörelse – sedermera rektor för Bosön 

mm) IF Pantrarna. Vi spelade fotboll och ishockey och skrev om våra bravader i den egna 

hektograferade tidningen ”Panterbladet”. Vår främsta merit var att bli trea i AT-cupen i 

fotboll och vi fick sen anträda den långa resan till Eriksdalshallen och hämta vårt pris. I 

samma veva bevittnade jag junior-SM-finalen i tennis i anrika Alvikshallen (numera SALK-

hallen), där den då helt okände Jan Erik Lundqvist vann titeln. Dt var mitt första egentliga 

möte med tennisen. Det ledde till min första tennisartikel i Panterbladet 1953 (60-

årsjubileum!). Janne blev sedan på 1960-talet en tennislegend och rankas som en av Sveriges 

genom tiderna bästa spelare. Mitt tennisengagemang började på allvar när jag kom till Lund 

1962 med tidigt spel i olika lokala turneringar. Jag har under nära femtio år varit verksam på 

flertalet poster inom svensk tennis – kassör/redaktör/tennistränare i Lunds tennisgille (20 år), 

kassör/ordförande i valberedningen i ATL – Allmänna Tennisklubben Lund – en av Sveriges 

största tennisklubbar (i 30 år), tennisdomare på högsta nivå i nära 25 år, Skåneredaktör för 

Skåne i tidskriften Svensk Tennis i 20 år, seriespelare från 1966 – (fortfarande verksam), vice 

ordförande i Gerda TS (intresseförening för bevarande av Gerdahallens tennisbanor) sedan 

2007. Jag har också varit på plats i Båstad sedan 1965, dvs 48 år i streck – som åskådare och 

domare. Detsamma gäller för Stockholm Open sedan starten 1969. Jag vågar påstå att jag har 

en bra koll på svensk tennis – både då och nu. Men hur ser framtiden ut för svensk tennis? Det 

ska jag reflektera kring nedan, men först lite om årets bägge turneringar. 

 

Årets Båstadturnering 

Årets Båstadturnering eller snarare turneringar – herrklassen inledde följt av damklassen – 

blev en stor succé. En stor del i succén var det fantastiska vädret – inte en droppe regn under 

de två veckorna. Det var som komma tillbaka till de fantastiska somrarna i slutet av 1960-

talet. Man ska här ha i åtanke att Båstad är en liten turnering på herrsidan (Skistar Swedish 

Open), en s.k. 250-turnering (41 turneringar totalt). Vinnaren får 250 ATP-poäng och 

”endast” drygt 78.000 euro. Närmast högre är 500 (11 turneringar)- och 1000-turneringar (9 

totalt) med de fyra Grand Slam-turneringarna (i kalenderordning: Australien Open, Franska 

Öppna, Wimbledon och US Open) plus Mastersslutspelet med de åtta bästa i London i 

november som det ultimata. På damsidan (Collector Swedish Open) tävlar man om 280 

WTA-poäng, där vinnaren får 40.000 USD. 

 Tack vare goda kontakter från arrangörsradarparet Wallén/Hult och med stöd av de forna 

stjärnorna Jonas Björkman/Tomas Johansson har bägge turneringarna imponerande startfält. 

Detta uppskattades av nära 90.000 åskådare som var på plats under de två veckorna, vilket är 

rekord. Jag ska inte orda alltför mycket om resultaten, men kan konstatera att herrturneringen 

fick en mycket överraskande segrare i argentinaren Berlocq, rankad kring 70-strecket i 

världen. Hans mera meriterade motståndare spanjoren Verdasco höll inte för favorittrycket 

utan den idogt och hårt kämpande argentinaren vann en populär arbetsseger. Tre spelare – 

tjecken Berdych, spanjoren Almagro och argentinaren Monaco – var rankade bland de tjugo 

bästa i världen. Fjärderankade spanjoren Ferrer tvingades avstå på grund av skada. Det visar 

att trots låg ranking är turneringen populär bland spelarna. Faktiskt ansedd som den mest 

populära turneringen i världen under de senaste tio åren. En stor del i detta får nog tillskrivas 

att spelarna bor endast femtio meter från banorna – detta är unikt i världen samt att 

turneringen är mycket välarrangerad. Tveklöst har turneringen fått ett lyft efter det att PR 



Event-bolaget i Göteborg med Tomas Wallén och Christer Hult i spetsen köpte turneringen av 

Svenska Tennisförbundet 2003. Upprustning av anläggningen för 400 miljoner för några år 

har också bidragit till de senaste årens succé. Nu finns det tankar om att uppgradera 

turneringen till en 500-turnering från 2015, vilket skulle innebär högre status och troligen 

ännu bättre spelare samt bättre TV-avtal. Men det innebär också en helt annan budget. Jag tog 

upp detta med Christer Hult i Båstad, men han var då något tveksam. Kanske enligt devisen 

att man vet vad man har, men inte vad man får, dvs ett visst risktagande. 

Damturneringen dominerades som väntat av världsettan Serena Williams. Hon gick igenom 

turneringen utan setförlust. Det var ett fantastiskt klipp av arrangörerna att få hit världsettan - 

även utsedd till 2012-års främsta idrottskvinna. Det var första gången hon spelade i en så liten 

turnering och hon behandlades som en drottning – flög med eget flygplan till Ängelholm, 

hämtades i limousine följt av ett stort entourage. När hon spelade sin första match på centre- 

courten tisdagen den 16 juli var det helt fullsatt. Det innebar i slutändan att det var 

”knökafullt” hela veckan och att damturneringen drog nästan lika mycket publik som 

herrturneringen. Det roliga för svensk tennis var att Serenas finalopponent var svenskan 

Johanna Larsson, som faktiskt var nära att knipa första set mot en påtagligt nervös Serena 

Williams. När jag talade med hennes franske tränare lovade han – nästan – att hon skulle 

komma tillbaka och försöka försvara sin titel. Det behöver damturneringen och svensk tennis! 

Sedan några år tillbaka är svensk damtennis klart bättre än den på herrsidan. Det har aldrig 

hänt tidigare. När man talar om krisen i svensk tennis är det underförstått att det handlar om 

herrtennisen, där vi ju har stolta anor. Man kan bara påminna om att vi hade fyra spelare bland 

de tio bästa i världen 1987. Det är en tid som aldrig kommer tillbaka. Men att få upp några 

spelare på 50-listan borde inte vara oöverkomligt.   

Rörande damturneringen kan man nog konstatera att Serena Williams räddade 

damturneringen publikt och finansiellt. Hennes appearence-money på drygt 3 miljoner var väl 

investerade pengar. Nu gäller det ”bara” att inför nästa års turnering få henne att komma 

tillbaka och försvara sin titel.  

 

Reflektioner kring svensk tennis   

Jag har som många andra funderat mycket över svensk tennis ”abdikering”. För tjugofem år 

sedan talade alla inom idrottsvärlden om det svenska tennisundret. GIH-forskaren och vännen 

Rolf Carlson skrev en lic-avhandling om detta i slutet 1980-talet och kom bl.a. annat fram till 

att de svenska tennisstjärnorna kom fram under relativt enkla förhållanden på de mindre 

orterna – exempelvis Södertälje (Björn Borg), Västervik (Stefan Edberg), Växjö (Mats 

Wilander), Olofström (Jan Gunnarsson), Staffanstorp (Mikael Pernfors). De hade dessutom 

sysslat med olika idrotter fram till 14-15-årsåldern. Både Björn och Mats var tidigt lovande 

ishockeyspelare. Jag kan inom parentes säga att jag var på gång med en liknande studie som 

Rolf, men han hann före. För Rolfs del innebar avhandlingen många resor runt om i världen 

och mängder av konferensen. Inom världstennisen var det en sensation att lilla Sverige kunde 

frambringa så många spelare av världsklass. Vad var hemligheten? 

Jag har under åren talat med tennistränare, föräldrar till forna stjärnor och stjärnorna själva, 

tidigare förbundskaptener m.fl. för att utröna varför det har gått så snett med svensk 

/herr/tennis. Under Båstadturneringen deltog jag i ett seminarium med Mats Wilander, Tomas 

Johansson och den nuvarande sportchefen Fredrik ”Fidde” Rosengren och moderatorn Jonas 

Arnesson. Den senare är förmodligen den mest initierade av sportjournalister när det handlar 

om svensk tennis. 

Seminariet skulle handla om framtiden, men fokus kom av naturliga skäl att handla om tiden 

när svensk tennis stod på toppen – i slutet av 1980-talet. Vad gjorde vi rätt då? Varför har det 

gått så snett nu? Alla inom tennisvärlden frågar sig samma sak. Idag har vi vår högst rankade 

spelare – Markus Eriksson - runt ranking 450 i världen. Vad har hänt? Svensk tennis är långt 



ner i källaren och alla förändringar torde bli till det bättre.  Sammantaget efter alla samtal och 

diskussioner med initierade inom svensk tennis har jag kommit fram till följande: 

- Våra tidigare lyckosamma teambildningar på 1980-talet – Team Klein, Team SEAB 

mm – upphörde i mitten av 1990-talet, vilket var ett stort misstag. Här var duktiga 

juniorer som våra kommande stjärnor ute i Europa och Australien under enkla 

förhållanden – spelade turneringar och svetsades samman som grupp. Samtidigt 

innebar de hårda träningspassen också prestigefulla träningsmatcher mellan spelarna. 

Alla ville vinna – även på träning. Träningen blev på så vis en bra förberedelse inför 

de olika turneringarna.  

- Träningen mot bollväggar är i stort försvunna. Legendarisk är ju Björn Borgs 

garageport, som förra året bjöds ut på aktion. Det har varit och är ett utmärkt 

träningsredskap, där man kan nöta in de viktiga grundslagen. Fidde Rosengren driver 

just nu ett projekt i Västerås, som syftar till att återupprätta bollväggarna.  Varje 

tennisanläggning bör således sätta upp en eller flera bollväggar.  

- Många har vittnat om att den hunger att utveckla sin tennis inte finns idag på samma 

sätt som under 1980-talet. Det handlade inte om – som Mats uttryckte det under ovan 

nämnda seminarium – att bli bäst i världen utan utvecklas att bli så bra som möjligt 

utifrån egna förutsättningar. Det innebar stenhård träning, men samtidigt älskade dessa 

blivande stjärnor att stå på banan. I dag finns det för mycket som distraherar – det 

handlar bl.a. om sociala media i dess olika former. Den forna ”tennishungern” måste 

återställas.  

- Svenska Tennisförbundet har förvaltat arvet från de fornstora dagarna extremt dåligt. 

Turbulens inom förbundet, konflikter inom styrelsen, dåligt tillvaratagande av stjärnor 

som lagt av och en övertro på att allt skulle löpa vidare i samma gamla fina hjulspår 

som på 1980-talet. Jag tycker mig märka en attitydförändring hos förbundet under 

senare år. Ett exempel är anställandet av ”Fidde” Rosengren som sportchef, som inte 

bara ska ansvar för DC-laget utan även följa med och följa upp våra talanger. Ett 

nödvändigt drag! 

- Tennistränarutbildningen måste förbättras och upp på högskolenivå. Vissa initiativ har 

tagits i den riktningen, där Linnéuniversitetet och den forne landslagskaptenen och 

professorn Calle Hageskog är verksam. Dagens topptennis handlar om mer än 

tennisträning – det handlar om biomekanik, kost, kondition, teknik/taktik, styrka, 

mental förberedelse mm.  Ett skolexempel är världsettan Djokovic, som sedan några år 

tillbaka har en stab av medhjälpare, som ser till att alla bitarna faller på plats.  

- Det finns tecken som tyder på att en vändning – kanske – är på väg. Privata 

initiativtagare i form av de forna tennisstjärnorna Magnus Norman, Mikael Tillström 

och Niclas Kulti har skapad en träningsgrupp kalla ”Good-to-Great” – en grupp som 

tränas intensivt och där adepterna noggrant följs upp. Några av de mest lovande i 

gruppen är bröderna Elias (17 år) och Mikael (15 år) Ymer, som idag tillhör 

Europaeliten i sina åldersklasser. Elias pressade förresten bulgaren Dimitrov i 

Båstadturneringens första omgång. 

-  Sen har det tillkommit fler futuretävlingar på hemmaplan, vilket är positivt.  Men man 

ska komma ihåg att det är långt mellan att tillhöra junioreliten och seniorspel på ATP-

nivå. Ett exempel på detta var vår juniorstjärna Daniel Berta, som tillhörde världens 

bästa juniorer för några år sedan. Idag ligger han runt ranking 1350 i världen. Största 

anledningen till nedgången är ideliga ryggproblem, men också att det är ett stort gap 

mellan junior- och världselit, vilket ofta underskattas.  



- Just skadeproblem har varit ett gissel för svenska spelare under senare år. Robin 

Söderling har varit borta i drygt 2 år efter karriärens kanske bästa match – 

utklassningen av världsspelaren Ferrer i Båstad 2011. Kommer han tillbaka är den 

stående frågan, som alla tennisentusiaster ställer sig. Optimisten Fidde Rosengren tror 

det, men jag tvivlar. Även våra unga spelare har titt som tätt drabbats av skador. Vad 

beror detta på?  Beror det på dåligt förebyggande arbete? Dettas måste följas upp på 

ett mer seriöst sätt av förbundet.  

- Jag tog i motsvarande nummer förra året upp det jag kallar en ”bekvämlighetskultur” 

som jag menar idag existerar hos många svenska tennisspelare. Jag har via samtal med 

åtskilliga tennistränare, ledare och tidigare tennisstjärnor under året fått en del belägg 

för att detta existerar. Den ovan nämnda hungern saknas liksom viljan att underkasta 

sig stenhård träning samt att annat som expanderande sociala media distraherar.  

Ja, det var några tankar kring problemet svensk herrtennis – ett problem som vi som älskar 

tennis länge funderat på. Några genvägar finns inte och dagens tennisvärld ser inte alls ut som 

för trettio år sedan. Konkurrensen är oerhört mycket hårdare och alltfler länder satsar på 

tennis. De svenska spelarna måste som på 1980-talet älska att stå på banan eller nöta mot en 

bollvägg. Det senare är kanske inte så roligt, men desto mer ”nyttigt”. Och att återupprätta 

hungern! Sen handlar det om att rekrytera på ett nytt sätt – anlägg banor och starta 

tennisprojekt i förorterna. Att få med ungdomar med annan etnisk bakgrund, som kanske ser 

tennisen som en möjlighet att lyckas i samhället – ett samhälle med en som bekant hög 

ungdomsarbetslöshet. Jag kommer att följa utvecklingen inom svensk tennis med stort 

intresse. Närmast väntar Stockholm Open den 12-20 oktober.   

 

Anders Östnäs 

  



Varför långfärdsskridskor? 

 

Finns det någonting som kan göra att man tänker på vintern i sommartider? 

Ja, en solig dag på isen med långfärdskridskorna på.  

 

Vid färd mot Lunds södra utfart händer det mig att tankarna far till vinterns samling på 

pendlarparkeringen inför avfärd till någon skridskosjö. Det är en alldeles speciell känsla dessa 

vintermorgnar då man på lördagen eller söndagen har ställt klockan, packat ihop 

skridskopinalerna, intagit frukosten ibland samtidigt med packandet, satt sig i bilen på väg till 

samlingen och sen står där och antingen lyckas komma tidigt och får en pratstund med de 

andra eller kommer sent och snabbt hälsar runt bland oftast välbekanta glada ansikten. Ska jag 

leda en tur är det extra mycket som börjar röra sig i huvudet på väg till samlingen. Har jag nu 

fått med mig all utrustning, det är ju pinsamt att stå där utan isdubbarna när jag själv ska kolla 

så alla har dem? Hur många kommer till min grupp idag, kommer det överhuvudtaget någon 

idag när det är taskigt väder? Tänk om det blir lika många som på Perstorps dammar då jag 

plurrade, jag måste ha full koncentration på isen och inget annat! Hade det inte varit skönare 

att ligga och dra sig i sängvärmen? Fick jag med maten? Hur var det, kollade jag var utloppen 

till sjön finns? Stämmer vindriktningen mot prognosen, vilken sida av sjön ska vi börja med? 

Fick jag med mobiltelefonen i fickan, det kan ju ringa någon på vägen till samlingen? 

Deltagarlistan, penna ? – Jan glömmer aldrig, jag kan säkert låna av honom. Brynte jag 

skridskorna sen förra helgen, det är säkert rätt hård is idag? Ah, det brukar ordna sig, koppla 

nu av och tänk på alla trevliga och lyckade turer och känslan efteråt. 

 

Från en tågräls kan ibland höras samma ljud som från en skridskotur på jungfrulig is, is som 

just blivit bärbar och som sjunger när vi kör på den. Visst har ni hört det när ni står och väntar 

på järnvägsperrongen? Nya åkare brukar få något uppskrämt i blicken när detta ljud hörs 

medan mer garvade åkare tar det med ro. Ljudet är förknippat med de första skären för 

säsongen. Ofta är det på Krankesjön eller på Fjällfotasjön. Dagen brukar vara kort och kylan 

bitande. Kanske har man stuckit tidigare från jobbet för att testa den första isen som dykt upp 

på skärmen från någon av våra spanare.  

Så här kan en säsong se ut: Säsongen började samtidigt med min tvåveckorsförkylning! 

Bistert, både ute och inne! Men det gäller att försiktig med sig själv och inte tro att man är 

någon stålman. Att hoppa över turen till Immeln-Raslången-Halen var inte lätt, det sved! 

Premiären fick bli på Lommabukten, som i och för sig blev ett nytt kryss på skridskokartan 

för egen del. Dagen efter blev det både Östra och Västra Ringsjön med perfekta förhållanden. 

Lördagen efter var äldsta sonen ledig och Krankesjön skulle befaras. Duggregn och dimma 

och mycket överis! Ur dimman kom en grupp holländare dock. De var på turné i Skåne för de 

hade läst om fina isar. Snittåldern var nog närmare sjuttio! Strax efter avfärd på isen kom en 

av dem tillbaka, han gillade inte tempot. Istället fick vi en inblick i skridskoåkning i Holland, 

fick adressen till denna trevlige man och en inbjudan att komma dit när isarna lagt sig ett 

kommande år. Han kunde berätta att man söndagen före deras avfart hade kört skridskor inne 

i Amsterdam. Holländare boende i andra länder hade kommit hem för att åka skridskor. Även 

på kvällen hade kanalerna varit fulla med åkare i gatlyktornas sken. När sonen sedan kom in 

att prata om öl från mikrobryggerier i Amsterdam fann vi varandra riktigt, han hade stor 

kunskap om dessa bryggerier. Det blev inte mycket åkt men det blev en trevlig dag. 

Dagen efter var tur utlyst till Krankesjön med mig som ledare! Ja, det var bara att ge sig dit 

med en stor farhåga att snabbt återvända hem igen. Denna farhåga försvann snabbt. Perfekta 

förhållanden! Överisen hade försvunnit och ett mycket tunt vattenskikt låg på isen. Molnen 

började spricka upp. Turen blev 3 ½ gång runt sjön som är 8 km. Inspirerade av Björn Ranelid 

från Melodifestivalen kvällen innan försökte vi få ihop något ranelidskt om isen och dagen. 



Något om molnen som likt kärlekspilar kommit ner från himlen och lagt sig på isen för vår 

skull. Magiskt. Och visst kändes det magiskt att glida fram över molnen under våra fötter.  

Det är inte var tur man får leda en grupp med enbart damer!  

Helgen efter blev det Örsjön vid Osby på krackelerad is. Färdledaren Peter K skrev så här: 

”Märkligt att man kan åka runt öarna på flera olika håll och ändå få det att kännas som att 

man aldrig varit där förut. En hyvens skridskosjö helt enkelt.” 

Helgen efter dök det upp! För mig och kanske för fler ”Årets höjdpunkt”, övernattningstur till 

Mellansverige. Isarna i Dalsland låg kvar, tjocka och fina. Första dagen befors Silen-sjöarna.  

Västra sidan på Västra Silen upp. Kafferast på berghäll i solen med isens råmande som 

lunchmusik Östra sidan tillbaka med vissa avsteg till västra sidan pga råkar. Ö Silen visade 

sig vara en pärla. Man håller kurs österut och passerar höga bergssidor och fina öar. När solen 

skiner och isen är näst intill perfekt och vi hade övergått till Glidargrupp så insåg vi att bättre 

kan det knappast bli.  

Dagen efter var det Lelångens tur. Västra sidan av Lelången norrut i medvind i 3 mil kändes 

nästan för enkelt. Småsprickor i isen höll skärpan uppe. Torrskogs kyrka passerades och strax 

därefter två aborrfiskande infödingar. Märklig dialekt, men det tyckte de säkert också om vår 

skånska. Vi tog en kort sväng norrut och tyckte sen att vi behövde disponera krafterna för 

hemturen i lite motvind. Denna den östra sidan visade sig var riktigt fin och bjuda på häftiga 

klippväggar och t o m lite vattenfall. En gubbgrupp från Solstaskäret kom ikapp oss. Dem 

hade vi träffat dagen innan också. De berättade att Stora Le låg öppen. 2011 var den frusen 

och förväntas nu inte lägga sig igen förrän 2040. Nu var vi två gubbgrupper som for söderut. 

Efter en lång sträcka med berg hittade vi vårt kaffeställe på en soffa av tallbarr. Den 

omväxlande kusten fortsatte och efter en timme gled vi in i Bengtsfors igen. 

 

Jobbet som Veckans israpportör: 

Säsongen inleddes med premiär nyårsafton. Då ordnade vi turer på Yddingen och 

Fjällfotasjön och de nybörjare som ville prova på hade chansen på Pude sjö. Efter turen var 

det hem och kolla väder, kolla in färdledare och skriva och prata in Isnytt. Dagen efter hade vi 

två grupper på Krankesjön och Vombsjön och så fortsatte det varje dag fram till den sjätte.   

Turen från Klagshamn till Falsterbokanalen var minnesvärd! Det var många av oss som aldrig 

tidigare hade upplevt så fin is där tidigare. Vi var 55 åkare som i tre grupper drog söderut i 

medvind. Solen sken och det var många minusgrader. Dessa grader skulle vi få emot oss på 

hemfärden! Detta var vi dock omedvetna om när vi likt våryra kalvar som släpps ut på 

strandängarna, ställde kosan mot Foteviken. Alla småvikar undersöktes. Sällan har väl 

Hammarsnäs passerats så lätt. Nere vid vikingabyn urskiljde sig grupp tre för att prestera hela 

sträckan till Falsterbokanalen. Under tiden vi åt våra kalla mackor i skydd av turistbyråns 

trähus så tyckte solen att den hade lyst tillräckligt på oss. Vinden tyckte dock inte att den hade 

blåst färdigt. Var det minnesvärt att åka ner i medvind och sol så var det minnesvärt på ett 

annat sätt att ta sig hem. Den erfarne hade med sig skydd för ansiktet medan vi andra mindre 

erfarna led. En deltagare har senare berättat för mig att den silvertejp som jag ofta bär med 

mig hade kunnat användas även här. Genom att klistra en bred remsa över kinderna så 

skyddar man dem rätt bra. Vi gjorde täta pauser för att hämta andan på hemvägen.  

Trettondagens tur till Måkläppen var ännu mer minnesvärd. Vi var tre grupper som gav oss av 

från Falsterbokanalen för att om möjligt ta oss till Måkläppen. Att på flommarna ta sig 

igenom området upp till Flommens golfbana är det inte så många som haft möjlighet till. Vi 

trixade oss fram med ett flertal små korta promenader betraktade av förundrade flanörer. För 

första gången kröp många genom cementrör och under broar med skridskorna på. Lagunerna 

runt Falsterbo södra udde var alla tillfrusna med ett mycket tunt sandlager på vissa partier. Vi 

fick nu uppleva en skridskotur tätt förbi en stor grupp sälar som slötittade på oss lätt lyriska 

skrinnare. Vi såg Svens grupp framför oss på något sätt magiskt glida fram allt längre ut. 



Längst ut stod vi förundrade och såg på scenerierna med havet och molnen och känslan av att 

ha kommit ända hit ut. En medlem hade någon dag tidigare ringt mig och berättat att han först 

spelat golf och sen kört skridskor ut där vi stod! Hemfärden blev inte besvärlig förrän vi 

skulle gå runt Knösen (ok, i flommarna körde Olle och jag upp på en låg sanddyn som såg ut 

som vit is, båda föll framåt med lite blessyrer i ansiktet som följd). Jag gjorde felet att gå för 

nära land och hamnade till sist med snö- och issörja upp till anklarna. Först är man försiktig 

men sen ger man upp, det är ju ändå på väg hem. Vi var rätt möra i benen även efter denna tur 

men vi hade nått målet på expedition Måkläppen.  

 

Kaj Persson 
Lund 

  



”Det är två mycket lika ämnen som går hand i hand” 

- En kvalitativ undersökning av lärares uppfattningar om ämneskombinationen IDHÄ 

och HKK. 

 

Emelie Palmquist och Johanna Stedt - Högskolan Kristianstad 

(emelie-palmquist@hotmail.com och Johanna.Stedt@hotmail.com) 

 

1. Inledning och bakgrund 

Dewey (1929) menar att skolan ska vara en avspegling av samhället fast i reducerad och 

förenklad form. Detta menar Dewey (a.a.) är ett bra sätt för att utbilda och förmedla 

samhällsnyttiga kunskaper till eleverna. I en studie av Österlind (2006) beskrivs 

ämnesövergripande arbete som ett sätt för att eleverna ska kunna se ämnena som förmedlas i 

skolan som nyttiga kunskaper ute i det verkliga samhället.  

Intresset för ämnesövergripande arbete i ämneskombinationen idrott och hälsa och hem- och 

konsumentkunskap har uppkommit under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), då en 

tydlig avgränsning mellan ämnena har uppfattats och där tiden till gemensam planering är 

svår att genomföra. Ämnena idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap har två 

gemensamma kunskapsområden, hälsa och livsstil (Skolverket, 2011). Finns det ett 

ämnesövergripande arbete ämnena emellan då lärare är verksamma med ämneskombinationen 

idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap? 

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har upplevelsen varit att ämnesövergripande 

arbete blir bortprioriterat och istället väljer lärare att särskilja de olika ämnena åt. Att markera 

en tydlig skillnad mellan ämnena, menar Linde (2006) kan vara ett sätt för att få kontroll över 

skolans verksamhet. Vidare beskriver Linde (a.a.) att det nuvarande upplägget med utformat 

skolmaterial inriktat på varje ämne, kan ses som en begränsande faktor för lärarna i det 

ämnesövergripande arbetet. Att skolan ska erbjuda eleverna möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande återfinns exempelvis i tidigare läroplaner från 1969, 1980, 1994 samt i 

den nuvarande gällande läroplanen, Lgr 11 (Skolöverstyrelsen, 1969, 1980; 

Utbildningsdepartementet, 1994; Skolverket, 2011). 

1.1 Definitioner som har betydelse för artikeln 

För att underlätta läsningen i artikeln förkortas begreppet idrott och hälsa till IDHÄ och 

begreppet hem- och konsumentkunskap till HKK.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen var att studera hur yrkesverksamma lärare i IDHÄ och HKK 

uppfattar ämneskombinationen. Undersökningen behandlar lärarnas uppfattningar om 

eventuella för- och nackdelar av ämneskombinationen samt vilka möjligheter till 

ämnesövergripande arbete lärarna uppfattar att ämneskombinationen ger.  

För att undersöka detta har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur uppfattar lärarna sin ämneskombination? 

 Hur arbetar lärarna med sin ämneskombination? 

 Vilka för- och nackdelar uppfattar lärare att ämnesövergripande arbete har med 

ämneskombinationen? 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen riktar sig mot yrkesverksamma lärare med ämneskombinationen IDHÄ och 

HKK i grundskolan senare år, där båda ämnena är obligatoriska skolämnen.  

 



2. Forskningsbakgrund 

2.1 Definition av begreppen ämnesövergripande och ämnesintegration 

 

Österlind (2006) definierar ämnesövergripande undervisning med att undervisningen berör 

fler än ett ämne samtidigt och skiljer sig därför från ämnesindelad undervisning. 

Nationalencyklopedin (2012) definierar begreppet ämnesintegration med att ”undervisning i 

besläktade ämnen samordnas för att ge ökade insikter”. 

Andersson (2008) definierar begreppet integration med att undervisning och lärande om 

världen sammanfogas från mindre delar till en helhet. 

I denna artikel har benämningen ämnesövergripande arbete valts att användas då det beskrivs 

i läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011). Ämnesövergripande arbete definieras 

av skribenterna som en kombination av övergripande undervisning och integrerad 

undervisning. Ämnesövergripande arbete innefattar två eller fler skolämnen, där eleven ges 

möjlighet att se helheten och inte enbart fragmenten. 

2.2 Ämnesövergripande arbete ur ett tidsperspektiv 

Normell (2002) menar att dagens lärare inte enbart behöver vara ämneskunniga inom sitt 

ämne. Detta eftersom samhället tidigare innehöll ett gemensamt kulturarv och ett system som 

lärarna skulle lära eleverna in i, men att det numera inte finns lika självklara kunskaper som 

ska läras ut, utan behöver utarbetas av lärare själva. Vidare menar Normell (a.a.) att ensam 

inte är stark, det vill säga att vägleda elever till ett effektivt lärande kräver kunskaper från 

olika lärares personligheter och därmed inom olika kompetensområden. Tidigare har yrket 

som lärare kännetecknats av ett ensamt arbete, både vad gäller att undervisa och att planera. 

Undervisningen har skett i slutna klassrum mellan en lärare och flera elever. Detta 

ensamarbete har inneburit en enkelspårig undervisning där samarbeten mellan lärare uteblivit. 

Andersson (2008) menar att undervisning i enskilda ämnena inte är kopplade till elevernas 

vardag då undervisningen är indelad i flera ämnen och inte efterliknar det dagsaktuella 

samhället. Redan i läroplanen Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) beskrivs vikten av att eleven 

ska få en grundläggande utbildning med färdigheter och kunskaper som påverkar den 

personliga utvecklingen och den utveckling som påverkar elevens fungerande i samhället. 

Vidare behandlar Lgr 69 (a.a.) att, om meningsfullhet och motivation för eleverna att inhämta 

kunskaper ska skapas, krävs det att ämnena är relaterade till deras intressen samt att ämnena 



inte står isolerade från varandra. En samverkan mellan ämnena markeras även i läroplanen 

Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) där NO- och SO-ämnena beskrivs som en helhet, där tanken 

är att de båda ämnena ska komplettera varandra.  

I läroplanen för grundskolan 1994 kan även där utläsas att läraren ska få möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande (Utbildningsdepartementet, 1994). 

2.3 Ämnesövergripande arbete i nuvarande läroplan, Lgr 11  

I den nuvarande läroplanen, Lgr 11, står det skrivet att rektor och lärare ansvarar för att 

eleverna ska få möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Skolan har som ansvar och mål att 

varje elev ska utveckla kunskaper om och förståelse för vilka samband de egna 

levnadsvanorna har för hälsan och samhället (Skolverket, 2011). 

 

I de olika kursplanerna för IDHÄ och HKK förekommer gemensamma faktorer, vilka är hälsa 

och livsstil. Båda kursplanerna berör vikten av att eleverna ska kunna göra medvetna och 

hälsosamma val som påverkar deras levnadsvanor samt att eleverna ska kunna se 

konsekvenserna för de olika valen (a.a.). 

2.4 Ämnesövergripande arbete i praktiken 

Krantz och Persson (2001) menar att en undervisning inte får begränsas genom en 

ämnesindelning, utan att ett ämnesövergripande arbete mellan ämnena bör finnas. Andersson 

(2008) påpekar att dagens samhälle har bidragit till att kunskaperna är fler och att de inte kan 

delas in i olika ämnen. De till mängden ökade kunskaperna har gjort att lärare måste välja ut 

vilka kunskaper som ska förmedlas till eleverna och att den kunskap som väljs, bör vara av 

övergripande karaktär eftersom människorna inte klarar av att lära sig all den information som 

finns. Andersson (a.a.) hävdar även att en lärares uppgift är att ge eleverna ett grundläggande 

tankesätt och en förståelse för hur allting samverkar med varandra och kan påverka varandra. 

Dock betonas att ett samspel mellan helhet och delar bör ske. 

Sandström (2005) undersökte yrkesverksamma lärares syn på ämnesövergripande arbete samt 

hur skolans styrstruktur påverkar detta arbetssätt. Resultatet i undersökningen visade att lärare 

som arbetar på en skola där skolans ledning består av en ledningsgrupp där rektor och 

arbetslagsledare deltar, visar på större intresse för ämnesövergripande arbete än de som 

arbetar där ledningen inte samverkar med lärarna. Vidare menar Sandström (a.a.) att lärarnas 

syn på ämnesövergripande arbete även påverkas av lärarnas trivsel i skolmiljön och vilken 

mentalitet eller vilket klimat som råder på arbetsplatsen.  



I Royce och Wileys (2005) forskningsrapport visade resultatet att ämnesövergripande arbete 

är en självklarhet för många lärare medan en stor del av lärarna ser det som något som tar tid 

att tillämpa. Royce och Wiley (a.a.) menar vidare att istället för att lärare förmedlar samma 

kunskap i två olika ämnen kan lärare arbeta ämnesövergripande och utnyttja lektionstiden på 

ett mer effektivt sätt.  

Krantz och Persson (2001) lyfter fram att ämnesövergripande arbete kan ske genom att man 

försöker hitta gemensamma moment ämnen emellan. De påpekar att det i flera ämnens olika 

kursplaner finns möjligheter att samverka med varandra eftersom de innehåller gemensamma 

kunskapskrav. För att finna likheter mellan ämnena krävs det även att lärare är insatta och 

intresserade av andra ämnes kursplaner och inte bara sina egna. Vidare beskriver Krantz och 

Persson (a.a.) detta arbetssätt som att slå broar mellan ämnen. De betonar att ett 

ämnesövergripande arbete kräver återkoppling för att eleverna inte ska se kunskapen som två 

olika delar utan att det faktiskt hör samman som en helhet, det vill säga det läraren tar upp i 

det ena ämnet bör återkopplas i det andra. Exempelvis förklarar Krantz och Persson (a.a.) att 

området hälsa berörs i både HKK och IDHÄ och vikten bör ligga i det ena ämnets 

undervisning men att hälsa bör återkopplas i det andra ämnet för att eleven ska förstå att det 

handlar om hälsa som ett helhetsperspektiv och inte två olika delar.  

2.4.1 Fördelar med ämnesövergripande arbete 

Nilsson (2007) beskriver att ett ämnesövergripande arbete ger eleverna möjlighet att se ett 

samband mellan de olika ämnena och samtidigt öka deras intresse till ämnet. Eleverna slipper 

ställa om sitt intellektuella fokus mellan olika ämnen och kan mellan ämnena uppleva logik i 

det lärande som sker. På så sätt kan eleverna uppleva ett sammanhang till skillnad från om 

varje ämne är uppdelat. I likhet med Nilsson (a.a.) ser Carlgren och Marton (2002) 

ämnesövergripande arbete som en positiv förutsättning för elevers kunskapsutveckling. 

Nilsson (2007) menar vidare att om man delar upp ämnena var för sig, styrs ofta 

undervisningen utifrån olika läromedel. Att istället använda sig av ämnesövergripande arbete 

beskrivs som en motverkande effekt mot detta och att undervisningen istället kan styras 

utifrån elevernas erfarenheter och intressen. Kunskaperna kan därmed gå från att vara ytliga, 

till att hos eleven bli djupgående kunskap innehållande kvalitet och förståelse. 

2.4.2 Nackdelar med ämnesövergripande arbete 

Nilsson (2007) menar att det finns risker med att arbeta för att skapa samband mellan olika 

ämnen. En risk som beskrivs är att allt det innehåll som ett ämne traditionellt hade förmedlat 



till eleverna, kanske inte tas upp i lika stor utsträckning. Nilsson (a.a.) menar vidare att 

ämnesövergripande arbete inte alltid föder förståelse och samband per automatik och det kan 

vara svårt att välja ut fördelaktiga arbetsområden som ger den effekt som det var tänkt. 

Nilsson (a.a.) menar även att ämnesövergripande arbete kan skapa svårigheter vid 

betygssättning eftersom fler lärare är engagerade och inblandade i arbetsområdet.  

Nilsson (a.a.) och Arfwedson och Arfwedson (2002) lyfter även fram att ämnesövergripande 

arbete kräver stort engagemang och förberedelser av lärare samt att lärarna behöver ha goda 

kunskaper i hela området för att kunna vara delaktig i arbetsområdet. 

Arfwedson och Arfwedson (a.a.) menar att ett schemas konstruktion, lärartjänsternas 

inriktning, klassernas storlek och skolans klassrum är faktorer av skolans uppbyggnad som är 

utformat för traditionell undervisning där ämnena är uppdelade i separata fack. Detta menar 

Arfwedson och Arfwedson (a.a.) kan skapa problem när lärarna väljer att undervisa 

ämnesövergripande. Krantz och Persson (2001) diskuterar att en förutsättning för 

ämnesövergripande arbete är att det i schemat finns utrymme för flexibilitet, både för lärare 

och elever. Arfwedson och Arfwedson (2002) lyfter även fram att skolan måste skapa 

tidsutrymme för ämnesövergripandearbete och påpekar att skolans nuvarande förutsättningar 

för ämnesövergripande arbetssätt inte är gynnsamma. 

Andersson (2008) menar dock att lärarna behöver bibehålla en balans mellan ämneskunskap 

(delarna) och förståelsen för helheten då de arbetar med ämnesövergripande undervisning. 

Lägger läraren för stor vikt på ämneskunskaper är risken stor att eleven begränsar sina 

möjligheter att se helheten. Lägger läraren däremot för stor vikt på ämnesövergripande 

undervisning finns möjligheten att eleverna enbart utvecklar kunskaper som saknar substans i 

ämneskunskap.  

2.5 Elevernas lärande med ämnesövergripande arbete 

Dewey (1900) talar om att skolan ska vara en avspegling av samhället. Dewey (1902) menar 

att uppdelning av ämnen inte finns i barns erfarenheter, barnen upplever inte världen i olika 

fack utan ser världen som en ”odelbar enhet”.  Dewey (1900) menar vidare att läraren behöver 

skapa stimulans för eleverna i deras kunskapsinlärning genom att vägleda eleverna till 

samhälleliga kunskaper. Dewey (a.a.) beskriver detta genom följande exempel där han menar 

att matsalen och köket hänger samman med det som produceras på landsbygden och för att 

skapa samband för eleverna bör matlagning läras ut genom att hela processen behandlas, från 

jorden där ljus och vatten har varit en inflytande faktor till det livsmedel vi senare använder 



oss av i köket. Genom detta samband, som sträcker sig från trädgården och ut i vida världen, 

får barnet sin mest naturliga introduktion till studier för naturvetenskapen.  

Österlind (2006) menar även att ämnesindelning ofta beskrivs som en begränsande faktor där 

frågor begränsar sig till enskilda ämnen. Ämnena ger inte omfattande kunskaper för att förstå 

samhällets funktioner utan enbart ämneskunskaper som saknar samband. Kunskaper blir 

tydligare och mer motiverande för elever i sociala sammanhang och med utgångspunkt i deras 

verklighet. I en rapport av Royce och Wiley (2005) styrks att ämnesövergripande arbete ökar 

motivationen och framhäver även att ämnesövergripande undervisning förbättrar elevernas 

betyg.  

Skolverket (1999) förklarar att elever ofta beskriver skolan som stressig där tiden inte räcker 

till och där de hela tiden pendlar mellan olika ämnen utan att se någon direkt återkoppling 

eller sammanhang ämnena emellan. Krantz och Persson (2001) menar därför att 

ämnesövergripande arbete kan förändra denna upplevelse hos elever och istället ge dem en 

förståelse för helheten. 



3. Metod 

3.1 Val av metod för metod för datainsamling 

För att genomföra denna studie har en kvalitativ undersökning valts. En kvalitativ 

undersökning syftar exempelvis till att förstå människors upplevelser, vanor eller 

orsaksförklaringar till olika beteenden, vilket oftast genomförs genom observationer eller 

intervjuer (Patel & Davidson, 2003).  

För att samla in data till undersökningen från yrkesverksamma lärare i ämnet IDHÄ samt 

HKK och deras uppfattningar om ämneskombinationen, valdes undersökningsmetoden 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuer innebär att forskaren ställer enkla frågor som 

resulterar i innehållsrika svar och slutligen skapar djupare åsikter inom forskningsområdet 

(Trost, 2005). Denscombe (2009) beskriver att semistrukturerade intervjuer skapar utrymme 

för flexibilitet genom att intervjufrågorna i förväg är strukturerade och uppdelade ämnesvis, 

men att eventuella följdfrågor kan ställas. Att kunna ställa följdfrågor skapar möjlighet att få 

ingående och innehållsrika svar samt att följa den intervjuade personens resonemang och 

ställa frågor i anslutning till resonemanget. I undersökningen utformades en guide 

innehållande frågor för att besvara studiens syfte. Trost (2005) benämner detta för 

intervjuguide och beskriver det som en mall för intervjun. När frågorna till intervjuguiden 

utformades använde skribenterna andra uppsatsers intervjuguider som stöd för att se olika sätt 

att utforma frågor på. Frågorna delades in i olika teman, som blev olika rubriker i 

intervjuguiden. Vid utformning av frågorna gjordes ett försök att ställa frågor som krävde 

djupare svar av respondenterna och möjlighet till följdfrågor. 

De semistrukturerade intervjuerna valdes i undersökningen att genomföras genom personliga 

intervjuer. Denscombe (2009) beskriver personliga intervjun som det mest vanliga och menar 

att dessa möjliggör ett personligt möte mellan forskaren och respondenten. Detta i jämförelse 

med gruppintervjuer vilka inte skapar lika gynnsamma förutsättningar för att transkribera 

materialet eftersom det inte enbart är en röst i taget som gör sig hörd. Denscombe (a.a.) 

beskriver också att en personlig intervju även skapar möjlighet för forskaren att fokusera på 

respondenten och därmed ges förbättrade förutsättningar till att ställa djupare frågor och 

inhämta mer djupgående svar. Personliga intervjuer innebär att ett mindre antal människor ska 

komma överens om tid och plats, vilket underlättar planeringen och genomförandet. 

Inför varje intervju kontaktades respondenten via telefon, då en tidpunkt och plats för 

genomförandet av intervjun bestämdes. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med 



varje enskild respondent. Båda skribenterna medverkade vid alla intervjuer, men en av 

skribenterna hade vid varje intervju ett övergripande ansvar för intervjun och utgick från 

intervjuguiden. Denscombe (a.a.) betonar att intervjuaren under en intervju ska hinna 

reflektera över vad respondenten egentligen beskriver och samtidigt tänka ut vad 

respondenten inte berättar. Detta för att kunna ställa eventuella följdfrågor. Vid genomförande 

av intervjuer har skribenterna valt att den andra skribenten medverkade i intervjuerna som ett 

stöd för att hjälpa till att tolka respondentens resonemang och kunna ställa eventuella 

följdfrågor. 

3.2 Urval, undersökningsgrupp och genomförande 

Som en del i det förberedande arbetet genomfördes i november en pilotstudie med en intervju 

för att pröva frågorna som arbetats fram i intervjuguiden. Pilotstudien resulterade i en 

slutgiltig intervjuguide som kom att användas vid de egentliga intervjuerna i undersökningen. 

 

Till undersökningen gjordes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Urvalet i denna 

undersökning innehöll lärare som är yrkesverksamma med ämnena idrott och hälsa samt hem- 

och konsumentkunskap. För att få tag på lärare med denna bakgrund kontaktades först olika 

kommuners personalavdelningar, i södra Sverige, för att få information om vilka lärare som 

fanns tillgängliga med avgränsningarna som tagits i denna studie. Efter detta kontaktades 

rektorerna där de yrkesverksamma lärarna fanns tillgängliga. Efter godkännande av rektorer 

kontaktades de yrkesverksamma lärarna för förfrågan och eventuell tidbokning för intervju. 

Både rektorerna och de yrkesverksamma lärarna fick information om studiens syfte samt vilka 

etiska överväganden som tagits i undersökningen för att avgöra ett eventuellt deltagande. En 

tid för intervju bokades med de lärare som var intresserade av att medverka. Intervjuerna ägde 

rum på offentliga platser men i en avskiljd miljö för privata samtal. De inspelade intervjuerna 

transkriberades och skrevs ut i textform för vidare analysering. Intervjuerna varade mellan 15 

och 22 minuter och genomfördes i november och december 2012.  

 

Undersökningsgruppen bestod av fyra yrkesverksamma lärare med ämneskombinationen 

idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap. Deltagarna i undersökningen fick även vid 

intervjutillfället information om undersökningen samt att de fyllde i ett informerat samtycke. 

 

 



4. Resultat och diskussion  

De intervjuade lärarna hade alla en positiv uppfattning av ämneskombinationen IDHÄ och 

HKK och de uttalade både för- och nackdelar med att arbeta med ett ämnesövergripande 

arbetssätt ämnena emellan. Respondenternas uppfattning var att ämnesövergripande arbete 

bland annat är till fördel för elevernas lärande och deras helhetsuppfattning av kunskaper samt 

möjligheten för eleverna att kunna se samband mellan olika kunskaper. De menar även att de 

är till fördel för läraren med denna ämneskombination eftersom kunskapskraven är liknande, 

vilket skapar en trygghet och djupare kompetens hos läraren. En nackdel som lyftes fram var 

att ämnesövergripande undervisning i för stor omfattning kan hämma elevernas inhämtning av 

ämneskunskaper och istället bidra till ytliga ämneskunskaper hos eleverna. Respondenterna 

påpekar även att det borde funnits mer om ämnesövergripande arbetssätt i undervisningen på 

lärarutbildningen. 

I respondenternas nuvarande arbetssituation där de arbetar med ämneskombinationen IDHÄ 

och HKK var det ämnesövergripande arbetet ämnena emellan ofta svårt att få till. Detta främst 

på grund av schematekniska orsaker och att tid saknades samt att det är två praktiska ämnen 

som kräver mer för- och efterarbete. Trots att lärarna uppfattade det som svårt att få till ett 

ämnesövergripande arbetssätt uppgav flera av respondenterna olika exempel på att de i olika 

former arbetar ämnesövergripande. Bland annat genom att återkoppla kunskaperna i det ena 

till det andra ämnet och genom att ha temaveckor där ämnena IDHÄ och HKK samverkar. 

Dock menar respondenterna att en förutsättning för ämnesövergripande arbete är samarbete 

mellan kollegor, vilket de betonar att alla lärare inte vill ha. Respondenterna uppger att många 

lärare hellre vill köra på med sin egna planering och är därför inte villiga till ett samarbete 

mellan olika ämnen. 

Respondenternas uppfattning av ämneskombinationen IDHÄ och HKK var positiv och det 

lyftes fram att ”det är två mycket lika ämnen som går hand i hand”. Respondenterna menar att 

ämneskombinationen har bidragit till djupare kunskaper hos läraren då moment i de olika 

ämnena behandlar liknande kunskapskrav. Detta anser respondenterna vara positivt då 

lärarnas kompetens blir djupare och samtidigt känner de en trygghet i deras undervisning. De 

påpekar dock att deras lärarutbildning borde behandlat mer om ämnesövergripande arbetssätt i 

undervisningen. Att ha två ämnen som går ”hand i hand” kanske kan integreras redan i 

lärarutbildningen och att det redan där sker ämnesintegrerad undervisning och inte en 

ämnesuppdelad undervisning. Lärarna beskriver att deras mer djupgående kunskaper har 



skapat en trygghet hos dem och kanske kan lärarna ha en större samverkan mellan ämnena om 

de redan under lärarutbildningen får denna kompetens.  

Vidare menar en av respondenterna att ämneskunskaper fortfarande är viktig för att kunna se 

helheten i en ämnesintegration. Krantz och Persson (2001) samt Andersson (2008) diskuterar i 

likhet med en av respondenterna att en balans mellan de olika didaktiska arbetssätten är att 

föredra för att elevernas kunskapsinhämtning ska bli så effektiv som möjligt. För att återgå till 

lärarutbildningens upplägg anser skribenterna att studenter på utbildningen ska få möjlighet 

att läsa ett program som innefattar två eller flera ämnen som genom kursplanerna kan 

integrera med varandra. Vilket borde ge lärarstudenterna en bredare kunskapsinhämtning och 

djupare kunskapsförståelse. Exempelvis nämns det i undersökningens intervjuer att en 

samverkan mellan NO-ämnena, HKK och IDHÄ är möjlig, vilket också Skolöverstyrelsen 

(1980) påpekar genom att lyfta NO-ämnet som ett ämne istället för fyra (kemi, biologi, fysik 

och teknik). I likhet med detta borde NO-ämnena och eventuellt andra ämnen läsas som en 

helhet även under lärarutbildningen och inte vara uppdelad ämnesvis. Skolverket (2011) 

uppmanar både rektorer och lärare att arbeta ämnesövergripande mellan olika ämnen och det 

upplevs därför motsägelsefullt att lärarutbildningen inte svarar på detta upplägg.  

Dewey (1900) menar att skolan ska motsvara livet som det levs i verkligheten och inte dela 

upp ämnena i separata fack, då detta inte finns i elevernas vardag. Detta är någonting som vi 

tror starkt på och menar att i det samhälle vi lever i, samvekar alla kunskaper, vilket skolan 

borde motsvara. Detta eftersom det är i skolan elever tillbringar en stor del av sin tid under 

barn- och ungdomsåren. Vidare kräver ämnesövergripande arbetssätt ett större engagemang 

och mer tid till att planera, vilket respondenterna beskriver att skolan i nuläget ofta inte kan 

erbjuda, detta trots att Skolverket (2011) i läroplanen framhäver att ett ämnesövergripande 

arbetssätt ska vara möjlig. 

Trots att respondenterna uppfattar sin ämneskombination som positiv, fanns det trots allt 

nackdelar med den. En nackdel som lyfts fram av respondenterna var att två praktiska ämnen 

kräver mer praktiska förberedelser och därmed mer tid, vilket i sin tur kräver ett hållbart 

schema för situationen. Om schemat inte är hållbart, kan det bli många förflyttningar mellan 

olika lokaler på kort tid. Sandström (2005) menar att i vilken mån skolans styrstruktur kan 

påverkas, avspeglas i om lärarna arbetar med ett ämnesövergripande arbetssätt eller inte. 

Sandström (a.a.) menar att om lärare får möjlighet att i samråd med ledning strukturera 

skolan, ökar chansen till ett ämnesövergripande arbete. Carlgren och Marton (2002) 



poängterar även de att det går att påverka skolans styrstruktur i mer eller mindre omfattning. 

Att vara med och påverka betonar även en av respondenterna där personen beskriver att ett 

gott samarbete med schemaläggarna skapar möjlighet till ett fungerande schema. Att arbeta 

ämnesövergripande motarbetas enligt Arfwedson och Arfwedson (2002) genom skolans 

struktur, det vill säga att undervisning sker med ämnen i separata fack. Arfwedson och 

Arfwedson (a.a.) betonar även att det både finns kollegor som är villiga att ställa upp på ett 

ämnesövergripande arbete och kollegor som inte gör det, vilket kan försvåra en samverkan 

mellan olika ämnen. Vi tror att det lätt kan vara som respondenterna beskriver att många 

lärare helst vill arbeta på sitt eget vis eller inte är öppna för nya idéer eller didaktiska 

undervisningsmetoder. En anledning till detta kan vara att lärarna upplever nya situationer 

som stressande och kör på gamla erfarenheter som de vet ryms inom tidsramarna.  

Trots att respondenterna uppger flera begränsande faktorer till en samverkan mellan deras 

ämnen har de uttalat att de på olika sätt försöker återkoppla kunskaper i det ena ämnet till det 

andra. Detta för att skapa förståelse för helheten mellan ämnena och att kunskaperna inte är 

åtskiljda varandra. Att återkoppla kunskaper mellan ämnena kallar Krantz och Persson (2001) 

att slå broar mellan ämnena. Det är viktigt att tydliggöra för eleverna att broarna verkligen 

finns mellan ämnena och att kunskaperna de lär sig i de olika ämnena inte är åtskilda 

varandra. Ett bra exempel på detta kan vara att man mellan NO-ämnena och HKK behöver 

vara tydlig med att det som man benämner som kolhydrater i NO-ämnet, är samma sak som 

de kolhydrater som benämns som bröd och pasta i HKK. Respondenterna framhäver dock att 

denna återkoppling inte kan ske om man inte har alla eleverna i båda ämnena eller om ett 

samarbete med ämneskollegorna inte fungerar.  

En av respondenterna är dock väldigt positiv till ett ämnesövergripande arbetssätt och 

beskriver att ämneskombinationen skapar möjligheter till exempelvis området näringslära 

samt möjliggör att ett arbetsområde behandlas mer i det ena ämnet och därmed mindre i det 

andra, vilket skapar tid för arbete med andra kunskapskrav. För att kunna göra en 

återkoppling ämnena emellan, menar skribenterna, att det krävs att man som lärare är 

strukturerad och planerar båda sina ämnen, så att ämnenas gemensamma eller liknande 

kunskapskrav kan undervisas samtidigt i de båda ämnena. Detta kanske inte alltid är så lätt att 

få till och lyckas med, vilket också kan vara en begränsande faktor för ett ämnesövergripande 

arbete. Lärare behöver även vara insatta i de kursplaner som berör olika kunskapsområden 

samt ta hjälp av andra lärare utanför sin egen ämneskombination, vilket också kräver tid och 

engagemang hos lärare. 



Respondenterna var alla överens om att ämnesövergripande arbete definieras med att flera 

ämnen samverkar. Dock beskriver respondenterna begreppet med olika ordval och förklarar 

det mer eller mindre djupgående. Bland annat beskrivs ämnesövergripande arbete som en 

process där fler ämnen samverkar för att uppnå de gemensamma kunskapskraven och menar 

att det är obefogat att behandla samma sak i tre olika ämnen när alternativet att samverka 

finns. Att respondenterna definierar ämnesövergripande arbetsätt på olika sätt är i likhet med 

Österlinds (2006), Nationalencyklopedins (2012) och Anderssons (2008) olika definitioner. 

Våra tankar kring denna problematik med att definiera ämnesövergripande och 

ämnesintegration är att bristen på en tydlig definition kan skapa en otrygghet hos lärare till att 

använda sig av arbetssätten. En tydlig definition kan eventuellt påverka lärare till en ökad 

användning av ämnesövergripande undervisning. 

Respondenterna tar i studien upp både för- och nackdelar med att arbeta ämnesövergripande 

med deras ämneskombination. En stor fördel med ämnesövergripande arbete som lyftes fram 

var att det skapar förutsättningar för eleverna till att se samband mellan olika kunskaper samt 

mellan teori och praktik. Karal och Bahcekapili (2010) betonar i likhet med respondenterna 

att det är viktigt att använda sig av både praktiska och teoretiska undervisningssituationer. 

Nilsson (2007) håller med respondenterna i deras uttalande om att ett ämnesövergripande 

arbete skapar möjlighet för eleverna att se samband mellan olika ämnen.  

Respondenterna i denna studie uppger även att ämnesövergripande arbete ger eleverna 

förutsättningar till att lättare ta till sig kunskap då sambandet upplevs. Andersson (2008) 

menar att det är lärarens uppgift att ge eleverna verktygen till att kunna se samband mellan 

olika kunskaper och på egen hand se kunskaperna inverkan på varandra samt skapa sin egen 

helhetsuppfattning. Detta menar Dewey (1929) att ett ämnesövergripande arbete skapar och 

därmed gynnar elevernas kunskapsinhämtning och helhetsperspektiv. Förutom att eleverna 

ska kunna se samband och lättare ta till sig kunskap med ett ämnesövergripande arbetssätt 

lyfter respondenterna att det också möjliggör att man kan behandla fler kunskapskrav 

samtidigt. Detta skapar mer tid för att behandla andra kunskapskrav och upplevs därför som 

effektivare. Royce och Wiley (2005) menar i likhet med respondenterna att samma kunskap 

inte behöver förmedlas i två olika ämnen utan att ett ämnesövergripande arbetssätt gör att 

lektionstiden kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Krantz och Persson (2001) lyfter även de 

fram att flera ämnen har gemensamma kunskapskrav och kan därför behandlas genom ett 

ämnesövergripande arbetssätt. Detta kan även utläsas i kursplanerna för IDHÄ och HKK där 

hälsa och livsstil finns att återse i de båda ämnena.  



De gemensamma riktlinjerna för läroplanen i grundskolan betonar att rektor har ett 

övergripande ansvar för att tillgodose ämnesövergripande arbete på skolan samt att lärarnas 

uppgift är att införa detta i undervisningen (Skolverket, 2011). Som lärare är vi skyldiga att 

följa läroplanen och arbeta mot de kunskapskrav som kursplanerna framhäver. Att behandla 

flera kunskapskrav samtidigt blir till fördel för både lärare och deras elever. Det blir en fördel 

då eleverna kan sammanstråla kunskaper och lärarna behöver inte ta upp samma kunskaper i 

båda ämnena utan det kan räcka att återkoppla kunskaperna i det ena ämnet till det andra. 

Olika lärare i olika ämnen kan framställa samma kunskap på olika sätt då lärare har olika 

personligheter och olika undervisningsmetoder. Detta kan medföra att eleverna inte uppfattar 

att kunskapen som lärs ut är samma fast med olika syften i olika ämnen. Därför kan ett 

ämnesövergripande arbetssätt vara fördelaktigt då lärare arbetar tillsammans och knyter an till 

varandras undervisning. Exempelvis behandlas energi som näring i HKK medan det i IDHÄ 

handlar om en omvandlad näring som blir till energi för att kunna utföra fysisk aktivitet. Vi 

menar att det är viktigt att belysa detta samband, att det är samma energi vi behandlar och 

samma ord kan ha olika betydelse olika sammanhang. I fysiken betyder energi något annat än 

det som behandlas i IDHÄ och HKK och vi tycker därför att det även där är viktigt att 

poängtera skillnaden i ordets betydelse i olika sammanhang. 

I undersökningen framkom även nackdelar med ämnesövergripande arbete. En av 

respondenterna betonar att en balans mellan ämnesövergripande och ämnesindelad 

undervisning är viktig. Andersson (2008) styrker detta resonemang genom att betona att 

ämnesindelning inte räcker för att ge samhälleliga kunskaper till eleverna. Ministry of 

Education (2011) påpekar även de att kunskaper som lärs ut ska vara till nytta för eleverna i 

samhället. Nilsson (2007) anser också att en balans mellan de olika arbetssätten krävs för att 

inte något innehåll ska bli utelämnat eller oförståeligt. Respondenterna poängterar att 

ämnesövergripande arbete tar mycket tid för planering och genomförande vilket ses som en 

stor nackdel. De påpekar även att deras befintliga schemans konstruktion försvårar 

användningen av denna didaktiska arbetsmetod. Arfwedson och Arfwedson (2002) beskriver i 

likhet med respondenterna att tid, schema och tjänstefördelning behöver anpassas för att ett 

ämnesövergripande arbete ska kunna genomföras. En av respondenterna lyfter även fram att 

en nackdel med ämnesövergripande arbeta kan vara om eleverna har svårt att själva se 

samband och kopplingar mellan kunskaper. För att förhindra detta betonar respondenten att 

ämnesövergripande arbete kräver att läraren är tydlig med sambanden och återkopplingen 

mellan kunskaperna. Detta är något som Nilsson (2007) också betonar genom att beskriva att 



ämnesövergripande arbetssätt kräver återkoppling för att eleverna ska kunna föra samman 

kunskaper till helheter. Om inte eleverna kan se helhet och sammanhang menar Normell 

(2002) att de kan uppleva en osäkerhet i samhället. Kanske kan skolan anpassa sin 

tjänstefördelning så att de lärare som kan knyta an sina ämnen till varandra på ett eller annat 

sätt får möjlighet att samverka med varandra eller att det i schemat finns tid för samarbete 

med övriga lärare. Som tidigare nämnts anser skribenterna att denna förändring krävs redan 

under lärarutbildningen och att man där även får testa på att arbeta ämnesövergripande 

tillsammans med sina kollegor. Det krävs att lärare emellan är öppna med sina ämnen och 

delar med sig av vad de olika ämnena innehåller. Det är inte lätt för en lärare som till exempel 

inte är utbildad i ämnet HKK att anknyta till ämnet. Om tid finns möjliggörs även att lärare 

kan sätta sig in i andras kursplaner och på så vis bli mera insatta i andras ämnen, vilket skapar 

en större förståelse och förutsättning för ämnesövergripande arbete. Normell (a.a.) använder 

ordspråket att ensam inte är stark, vilket på ett bra sätt beskriver att lärare behöver hjälpa 

varandra och dela med sig av sina olika kompetensområden. 

En av respondenterna betonar att ämneskunskaper är viktiga att behålla. Kostanjevec, Jerman 

och Koch (2011) har i sin undersökning visat att elever i årskurs sex har haft svårt att ta till sig 

abstrakta kunskaper. Vi tror att om eleverna ska se sammanhang och förstå abstrakta 

kunskaper kan ämnesövergripande arbete komplettera den ämneskunskap som eleverna får i 

en ämnesindelad undervisning och därmed göra att eleverna kan sätta ämneskunskapen i ett 

sammanhang. Detta kan troligtvis göra att eleverna lättare tar till sig kunskaper, trots att de är 

av abstrakt karaktär. Samtidigt som ett ämnesövergripande arbete kan vara till fördel vid 

inlärning, kan det även vara bra om man knyter an kunskaperna till elevernas intresse för att 

försöka få eleverna motiverade till lärande. Royce och Wileys (2005) undersökning visar i 

likhet med vår uppfattning att ämnesövergripande arbetssätt är ett sätt för att öka elevernas 

motivation. Deras undersökning visade även att ämnesövergripande arbete kan vara till fördel 

för elevernas betyg. 

Vi tror att samhället vi lever i idag kräver en förmåga att se samband och helheter mellan 

kunskaper och anser i likhet med Dewey (1929) att en lärares uppgift är att vägleda elever i 

deras lärande till samhälleliga kunskaper. Dewey (a.a.) exemplifierar detta med att eleverna 

behöver kunskapen om att matsalen och landsbygden hör ihop. Detta genom att många 

livsmedel som används till matlagning har sitt ursprung på landsbygden. Dewey (a.a.) menar 

att eleverna ska få lära sig helheten och inte bara delarna för att kunna förstå och verka i 

samhället. Deweys lärandeteori är av gammal prägel, men kan översättas till dagens skola, då 



Dewey (a.a.) betonar att ämnena inte bör vara ämnesindelade, utan ska ge eleverna en verklig 

bild av samhället.  

5. Slutsats 

Utifrån undersökningens resultat och skribenternas diskussion har några slutsatser gjorts. Det 

kräver tid, samarbetsvillig ledning och öppensinnade kollegor för att ett ämnesövergripande 

arbete ska vara möjligt att genomföra. Ämneskombinationen IDHÄ och HKK upplevs som en 

positiv kombination då ämnena går hand i hand och det finns flera kunskapskrav som går att 

knyta an ämnena emellan. Ämneskombinationen möjliggör därför ett ämnesövergripande 

arbete, om man som lärare i ämnena har alla elever i båda ämnena. Om ett ämnesövergripande 

arbete genomförs får eleverna större förutsättningar att ta till sig kunskaper och mellan dem 

kunna se samband och helheter, det vill säga bygga broar mellan ämnena. I ett 

ämnesövergripande arbete är det trots allt viktigt att inte glömma bort de djupare kunskaper 

som en ämnesindelad undervisning kan ge. Det är därför viktigt att skapa en balans mellan de 

didaktiska arbetsmetoderna. 
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