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Redaktören har ordet
Vintersäsongen är nu slut och den efterlängtade våren står för dörren och
därmed också den första utgåvan av Idrottsforskaren nr 1 2014. Våren var starkt
på väg för några dagar sedan, men har nu tillfälligt tagit en paus. Men hav
förtröstan.....!
I detta nummer inryms bl.a. tre uppsatssammandrag från Örebro universitet:
- "Vi mår helt enkelt bra när vi rör oss" av Dennis Sunesson
- " Förmedlade budskap om genus och sexualitet" av Emelie Åkesson
- " Man tar det ju liksom inte som ett ämne" av Viktor Laack & David Thorn.
Sen har er redaktör granskat en metodbok med inriktning på idrottsvetenskap en bok som kan sägas fylla ut en lucka inom det idrottsvetenskapliga fältet.
Samtidigt ska det sägas att de mer metodologiska och vetenskapsteoretiska
delarna knappast innebär några större nyheter för skolade idrottsforskare.
Den flitige skribenten Björn Anders Larsson har med inriktning mot
idrottsekonomi studerat svenska kommuner: Här tar Björn Anders upp
kommundelen Ljungskile inom Uddevalla kommun. Han är ordförande i
Idrottsekonomiskt Centrum (IEC) med säte i Lund och även verksam i Nordeg.
Redaktören för tidskriften Vasalöparen tillika framgångsrik Vasaloppsåkare Erik Wickström - ger ett kort sammandrag av sin senaste Vasaloppsbedrift. Han
blev 25:a i årets Vasalopp endast slagen med drygt 30 sekunder av segraren
norrmannen Dahl. Erik är bördig från Borås och har tidigare skrivit i
Idrottsforskaren om duathlon (löpning + cykel), där han var svensk representant
i EM i Holland för några år sedan. Han är föreläsare, har skidkurser och inte
minst författare - till succéboken "Längdskidåkning för alla". Den kan livligt
rekommenderas till skidåkare av alla kategorier - från helgåkare till elitåkare.
Även några av oss skidåkarnördar inom styrelsen - er redaktör med 29 Vasalopp
(avslutat karriär pga knäskada) och vår sekreterare Erwin (snart 40 Vasalopp
och fortfarande aktiv) kan ha nytta av den pedagogiskt upplagda och välskrivna
boken.
Sen har några i styrelsen varit i Nya Zeeland på en större internationell
konferens i februari. Vi får i detta nummer ta del av några tankar kring
konferensen.
Jag har också en sorglig nyhet att meddela - en nyhet som flertalet av er redan
känner till. Vår vän och kollega Lars Magnus Engström - "Mange" i vänkretsen
- avled i början av januari efter en tids sjukdom. Jag lärde känna Mange för
exakt 40 år sedan, när vi/LuBIF (Lunds Beteendevetenskapliga

Idrottsforskningsförening - bildat våren 1974 av sociologen Anders Östnäs,
psykologen Erwin Apitzsch, sociologen Peter Arvidson och psykologen Håkan
Ohrnander) anordnade en idrottsforskningskonferens med landets ca 15
idrottsvetenskapligt intresserade forskare/utbildare i Lund i december 1974. En
av de mer tongivande under konferensen var Mange. Konferensen bildade ett
embryo till SVEBI, som mer formellt bildades året därpå - i Örebro. Sen har vi
träffats mer eller mindre årligen under fyrtio år, där Mange vid våra konferenser
ömsom var föreläsare, ömsom deltagare. Han var tidigt en aktiv förespråkare för
SVEBIs verksamhet. Jag och övriga i styrelsen saknar honom mycket! Hans
minnesruna tecknas i detta nummer av kolleger på GIH.
Snart står VM i fotboll i Brasilien för dörren. Som en förberedelse inför VM kan
jag rekommendera en bok - " Gräset är alltid grönare i Brasilien - en resa genom
världens bästa fotbollsland" - som med sociologisk skärpa inte bara granskar den
brasilianska fotbollen utan även samhällsutvecklingen i ett av världens största
länder. Författare är Brasilienkorrespondenen Henrik Brandao Jönsson och
boken ges ut på fotbollsskriften Offsides förlag.
SVEBIs årsbok eller Swedish Journal of Sport Research (2013) som den numera
heter har nyligen kommit ut - kraftigt försenad. Den är mycket läsvärd, men lite
tunnare än normalt. Detta indikerar att vi har haft problem att få idrottsforskare
att skriva i skriften. Jag hoppas på ökat intresse inför årets utgåva.
I en av artiklarna gör den icke helt okände idrottspsykologen Lars-Eric Uneståhl
något av ett bokslut - "50 years with Integrated Mental Training. SVEBIhistoriskt är det intressant - det var i Lars-Erics bostad (Envägen i Örebro) vi
firade SVEBIs födelse med en god middag i november 1975. Han var precis
som "Mange" aktiv i SVEBIs begynnelse. Men till skillnad från "Mange" gled
han mer och mer ut i SVEBIs periferi för att i stället ägna sig åt kommersiellt
inriktad verksamhet - för övrigt med stor framgång. Det kunde handla om
rökavvänjning, skrattkurser, ledarskapskurser mm. När man var ute på
konferenser runt om i landet var det inte ovanligt att man stötte på Lars-Eric,
som hade en kurs på samma ställe.
Ett annat problem har i år varit vår årliga forskningskonferens. Vi har sen i
höstas arbetat för att finna en intresserad lokal arrangörspartner. Flera har varit
på gång, men i slutändan backat ur. Nu har vi med vår ordförande "Lollo" i
spetsen satt ner foten. Om inget oförutsett inträffar förlägges konferensen till
Högskolan Kristianstad. Det blir bl.a. en ekonomisk utmaning, eftersom
Högskolan verkar måttligt intresserad. Möjligen kan vi dra nytta av att
Kristianstad som stad firar 400-årsjubileum samt att idrotten med handboll som
drivkraft är viktig i staden.
Program ligger fortfarande i stöpsleven men vi kommer fortlöpande att
informera om konferensen via vår hemsida - www.svebi.se.

Stöd idrottsforskningen i landet - bli medlem i SVEBI. Vårt plusgirokonto är det
vanliga - 25 18 21-5. Medlemsavgiften är fortfarande låg: 50 kronor för
studerande/pensionärer, 150 kronor för individuellt medlemskap samt 300
kronor för organisationer/bibliotek. Glöm inte att markera Din e-postadress, då
Idrottsforskaren ges ut digitalt. Nästa nummer - nr 2/2014 - kommer ut i slutet
av september. Även Du är välkommen att skriva i Idrottsforskaren. Ta kontakt
med undertecknad redaktör - e-post: anders.svebi@gmail.com (obs! ny epostadress sedan den 1/10 2013 pga kapning av min gamla e-postadress)
Anders Östnäs
Redaktör
anders.svebi@gmail.com
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Smart eller osmart - vet någon var gränsen går?
Ann-Christin Sollerhed, ann-christin.sollerhed@hkr.se

Förutom det dagliga värvet på Högskolan så driver jag och maken en skola för barn
som är 6-16 år gamla. Jag är alltså utbildare på två nivåer och är på Högskolan
”producent” av lärare och som skolhuvudman avnämare och ”konsument” till det som
högskolorna producerar, inte alltid lätt att få ihop.
Idag sitter jag på rektorskontoret och tittar ut på skolgården. De yngre barnen leker
tafatt eller kurragömma och rusar runt hela tiden. De lite äldre barnen spelar fotboll
eller står och pratar. På skrivbordet ligger rapporten från Skolinspektionens
granskning. De berömmer aldrig, de letar bara avvikelser eller fel. Vi har fått ett
omdöme så bra som det går att få - ett helt blankt protokoll, vilket innebär att de inte
har hittat något som helst fel eller någon avvikelse från det optimala. Det är bara 3 %
av Sveriges grundskolor som uppnår detta så vi är mycket stolta och nöjda. Redan
det är sensationellt - 3 % av Sveriges grundskolor uppfyller Skolinspektionens krav
på en bra skola. Barnen på skolgården är också nöjda, men de tänker inte på
rapporten och protokollet utan de är nöjda med att trivas på sin skola, ha roligt med
kamrater och lärare - och det är väl gott nog! Alla barn skulle vara nöjda och glada
över sin skola. Redan där skulle mycket vara vunnet, en bra grogrund för att kunna
lära sig så mycket som möjligt. En annan viktig förutsättning är studiero. Vi har jobbat
mycket med det och haft mottot att lektionen ska kunna börja på sekund ett med det
som lektionen ska handla om. Vi är där nu, lärarna är på hugget och barnen likaså,
men det tog minst 10 år att komma dit. Skolan har varit igång i snart 14 år och nu
fungerar det som vi vill att en skola ska fungera.
Nästan varje dag kan man läsa i dagstidningar eller höra i radio och TV att barnens
kunskaper är dåliga, speciellt i matematik och läsförståelse. Under det senaste
halvåret har jag haft förmånen att besöka några olika länder. Jag har jobbat i
lärarutbildningen på universitet i olika länder och genom det också fått möjligheten att
komma ut till barn i skolorna. Under det senaste året har jag hunnit besöka
Tyskland, Tjeckien, Österrike, Nya Zealand och USA och intresserat mig för hur man
har löst skolproblemen. Ja, just skolproblemen! För det är så de karaktäriseras, barn
och skola är ett problem! Ungarna når inte den standard det är tänkt att de ska uppnå
och det ses som ett stort problem för nationen. Problemet verkar vara detsamma i
många länder, barnen är kassa i matematik, läsning och skrivning. Politikerna i
respektive länder bråkar om hur de ska lösa det. De debatterar, skyller på varandra
och funderar och ändrar stup i kvarten. Den ena reformen efter den andra. Och det är
inte bara i Sverige det är så utan det verkar vara likadant i så många länder. Vad
beror det på? Har människans avkomma blivit dummare? Har lärarna blivit mer
inkompetenta? Har barn blivit lata? Har kraven höjts? Vem hittar på kraven? Vem
hittar på vad man ska kunna? Är det rimligt att barn ska kunna det man hittar på att
de ska kunna? Är de mål som sätts upp för barn något som är absolut som inte
behöver diskuteras? Förresten har ni sett de nationella proven? I veckan tog jag del
av några frågor i de nationella proven i samhällskunskap för årskurs fem. Jag var
förvånad över att ingen har ifrågasatt frågorna, men det har man kanske. Frågorna
var töntiga och barnsliga på samma gång som de var på för hög nivå och omöjliga att
svara på. Förvirrande helt enkelt. Förmodligen producerade av någon som inte sett

en unge på många år. Likaså är en del frågor i PISAs frågebatteri underliga. En fråga
i kemiavsnittet lät ungefär så här: Vad händer om du häller en flaska vinäger på ett
marmorbord? Elevernas reaktion på frågan var ganska naturlig - hur ofta häller man
en flaska vinäger på sitt dyra marmorbord? Ett tecken på att barnen tränats i kritiskt
tänkande kanske, eller att de har lärt sig att vara rädda om saker som de dyra
marmorborden kanske eller att de helt enkelt genomskådar de krampaktigt töntiga
frågorna som de utsätts för i så stor mängd att de inte bryr sig.
De länder jag besökt är kanske ganska lika Sverige på ett sätt, men det skiljer sig
ändå åt en del. Det som är gemensamt mellan alla länderna är den stora nojan över
att man tycker att barnen inte är tillräckligt bra på matematik och läsning. Jag var i
USA i mars och noterade då det politiska käbblet där. Det liknade den debatt vi har i
Sverige. I USA har Obama-administrationen utlyst en stor tävling, Race to the top, en
tävling i skolorna som ska höja utbildningsnivån i de olika delstaterna. Det är bara en
del stater som anslutit sig hittills, men det har ändå kostat fyra miljarder dollar.
Obama försöker nu få 300 nya miljoner dollar för att försöka få fler stater att ansluta
sig. Delstaterna kan bara få pengar om de ansluter sig till det som Obamaadministrationen anger och det är på så sätt ganska tvingande. Det ska genomföras
mer prov och fler tester med barnen. Det har redan genomdrivits så många tester
och prov att lärarna protesterar för de hinner inte med vanlig undervisning utan det är
bara prov eller förberedelse inför prov som hinns med. Den som driver Race to the
top stenhårt är Arne Duncan, före detta basketproffs. Han är Obamaadministrationens utbildningsminister och har dragit igång den här tävlingen och vill
utöka den.
Bush-administrationen drev igenom No Child Left Behind, som var Bush’s lösning på
skolproblemet. Bush tog modellen från Texas som var hans hemstat. Arne Duncan
har varit skoldirektör i Chicago och använder sig av modeller som han genomdrev i
Chicago. Man kan kanske säga att Bush’s Texasmodell är utbytt mot Obamas
Chicagomodell. Lärarna klagar och är inte alls nöjda. Obama-administrationen visar
på statistik om att barnens resultat har förbättrats avsevärt och att 2013 hade de
bästa resultaten sedan början av 1990-talet. Kritikerna säger dock att så är inte fallet
utan det är fingerade resultat som visas från regeringshåll, att det inte är faktisk
förbättring. Kritikerna säger också att resultatökningen beror på att skoleleverna
håller på i fler år för att nå sina resultat. De stannar kvar i skolan mycket längre för att
de får ändå inga jobb, så att kostnaden för skolgången har ökat.
Parallellen till Sveriges skolpolitik är slående. Skolan ses som en av de viktigaste
valfrågorna inför valet i september 2014. Björklund likt Duncan kastar in reform efter
reform, prov och tester har ökat även i den svenska skolan, lärarna klagar och
barnen stånkar. Men den stora frågan kvarstår - har ungarna blivit bättre?
Skolinspektionens chef Ann-Marie Begler gick ut med budskapet att de dåliga
resultaten i svensk skola beror på lärarnas inkompetens och dåliga förmåga att
anpassa undervisningen till de elever de har framför sig. De kör en undervisning för
en sorts medelelev som inte finns och de kan inte individualisera så att det passar de
olika elevtyperna.
Jag är intresserad av skolfrågor i sin helhet, men hjärtat bankar givetvis extra för
skolämnet idrott och hälsa. En sak som är intressant i skoldebatten är att det pratas
om att pojkarna halkar efter i ALLA skolresultat och det anges ofta att flickorna har

bättre betyg i skolans alla ämnen. Det är inte helt sant, pojkarna har bättre betyg i
idrott och hälsa, men jag har sällan eller aldrig hört att det nämns som ett nationellt
problem, att våra flickor halkar efter i skolans hälsoämne. Det är väl också något som
är värt att nämna!
När jag var i USA i mars var Arne Duncan på Nya Zealand för att studera deras
utbildningssystem. Jag var på Nya Zealand i februari och var ute i skolor och träffade
lärare och elever. Nya Zealand har ofta fått stå modell för bra skola, men själva
tycker de att de också har problem med barnens skolresultat som dalar, speciellt i
matematik och läsning. Precis som i Europa och USA. Men som jag ser det är ändå
en hel del bra i nyzeeländsk skola. Till exempel upplevde jag Nya Zealands
betygssystem som ganska bra. Barnen fick två betyg i alla ämnen, ett betyg i
performance, dvs vad de hade uppnått, och ett betyg i effort, vilken ansträngning de
hade gjort i ämnet. De kunde alltså ha två olika betyg. Resonemanget med att det
ligger ett värde i hur mycket man anstränger sig trots att man kanske inte har uppnått
fullgott resultat tilltalar mig. Jag tror att samhället behöver ansträngningsmänniskor.
En arbetsgivare anställer hellre en som vill anstränga sig. Jag tror att svensk skola
skapar alldeles för många ”tillräckligtmänniskor”. Tillräckligtmänniskor är de som bara
gör det absolut tvungna. Tjatet i skolan om att ha uppnått målen kan göra att en del
barn fostras in i att uppnå ett fiktivt satt mål med minsta ansträngning och sedan lulla
omkring. Det som är uppsatt mål nu kanske inte är det om några år. Jag kom just på
ett nytt egenpåhittat ord - kronosocialisering! Jag skulle förklara det som att det
spelar roll när ett barn gör sina skolår hur de socialiseras in i vad som är viktigt att
kunna just då, hur man ska lära sig det just då och varför man ska lära sig det, vilka
politiker som sitter vid makten just då och hur de vill manifestera sig just då. Nästa
kull barn som råkar hamna i en annan tids skolpolitik och vad som räknas som
gängse kunskap just då socialiseras in i vad som är viktigt att kunna just då. Kan de
inte det, så räknas de som dumma och får höra det på varenda utvecklingssamtal.
Av de länder jag besökte verkade ändå Österrike ha det snurrigaste systemet.
Lärarna var uppgivna och funderade mest på hur de skulle komma runt systemet.
Här hade man verkligen infört kollektiv bestraffning på hög nivå. Om en viss
procentuell andel av eleverna i en klass inte uppnådde målen i exempelvis matematik
så var läraren tvungen att köra om hela kursen med HELA klassen igen. En del
osmarta men smarta elever i grundskolans sista årskurs bedrev
utpressningskampanj mot lärarna och sa rakt ut att de ville ha godkänt annars gjorde
de medvetet urdåliga resultat på proven så att läraren fick köra om hela kursen med
hela klassen.
Tillbaka till barnen på skolgården. De trivs i skolan och är nöjda, lärarna är nöjda,
föräldrarna är nöjda - vad är konceptet? Mycket enkelt egentligen. Barnen behandlas
som individer, alla elever på skolan har en timme ombytt idrott varje dag, alla
lektioner startar på sekund ett med fokus på att lära sig, lugn och ordning på
lektioner, skollunchen lagas på plats av restaurangkock och serveras i trevlig miljö,
alla raster och en del lektioner läggs utomhus så att man får luft och ljus under
dagen. Inget konstigare än så. Skolan ligger i ett område med låg utbildningsnivå och
låg socioekonomi. Skolans resultat på alla de här nationella proven, PISA-testerna
mm ligger i topp. Barnen svarar på de konstiga frågorna i de nationella proven med
en glimt i ögonen. De svarar på de så kallade kunskapssvaren, men har också

genomskådat myndigheternas knut på sig själv när de ställer konstiga frågor. Barnen
kommenterar det. Det skulle de egentligen ha extrapoäng för!
Från skola till idrottsforskning! Det pågår mycket intressant idrottsforskning på många
lärosäten i Sverige. På AIESEP’s stora konferens i Auckland på Nya Zealand i
februari var Sverige väl representerat och många bidrag presenterades. Fantastiskt
roligt! Nu är det snart dags för SVEBI’s egna årskonferens. Den kommer att hållas
den 26-27 november i Kristianstad så skriv redan nu in i din kalender dessa datum.
Ett mer detaljerat program presenteras i maj då vi också öppnar mottagandet av
abstracts för oral presentation eller posterpresentation. Jag hälsar er varmt välkomna
till Kristianstad som fyller 400 år i år!
Jag önskar er alla en Glad Påsk!
Bästa SVEBI-hälsningar
Ann-Christin Sollerhed
Ordförande i SVEBI

En bild från Queenstown på Nya Zealand.

Elitidrott i livspusslet
Går det att kombinera familjeliv, ett krävande heltidsjobb och elitidrott?
Skidboksförfattaren Erik Wickström visade med sin 25:e-plats i årets Vasalopp att
man kommer långt med lite mindre träning, så länge den är effektiv. Här berättar
han hur han gjorde.
Text: Erik Wickström
Jag har i många år befunnit mig i gränslandet mellan elitidrottare och elitmotionär. De
senaste åren har det blivit allt svårare att få in träningen i vardagen. Som
småbarnspappa, egenföretagare med heltidsjobb och dubbel husägare så kan man inte
ge sig ut att träna hur som helst.
Tidigare försökte jag klämma in träningspass på varje ledig stund, men i höstas när jag
återigen hade blivit sjuk efter att ha kört för hårt en vecka beslutade jag mig för att lägga
om träningen. Jag insåg att jag inte kunde träna i närheten av så många timmar som
mina konkurrenter, och skulle jag kunna hänga med insåg jag också att de timmar jag väl
hade träningskläderna på behövde vara oerhört effektiva.
Mer specifik träning
Så jag tog bort nästan all alternativ träning och koncentrerade mig enbart på Vasaloppet,
som var fem månader bort. Inför varje pass frågade jag mig själv: Kommer det här göra
att jag kommer snabbare till Mora?
Det blev ingen skejting eller cykling, löpträningen minimerades till några rundor med
barnvagnen och fokus blev stakning på rullskidor, korta intervallpass på stakmaskinen
hemma i källaren och styrketräning för överkroppen. De lugna distanspassen – som är
så signifikativt för svenska längdskidåkare – tog jag i princip helt bort. Endast en gång i
veckan körde jag längre än 1,5 timme, men då var det tre timmar med fullt fokus: första
halvan lugnt och andra halvan hårt med en maxinsats de sista tio minuterna.
Träningsupplägget började ge effekt efter ett par månader och säsongen blev den bästa
någonsin för mig. I årets viktigaste tävling Vasaloppet prickade jag formen perfekt. Det
kändes lätt hela tiden och med min 25:e-plats var jag bara 33 sekunder efter segraren i
världens mest prestigefyllda långlopp.
Funkar strax under toppen
Detta var mitt överlägset bästa resultat i skidspåret, trots att jag inte tränat så lite på
över tio år. Det var en härlig känsla att slå mängder med OS-guldmedaljörer, teamåkare
och heltidsproffs som tränar enorma mängder.
Mitt upplägg räcker inte för nå toppen, men det var en härlig personlig seger att se hur
pragmatisk, analytisk och målinriktad träning kan ge så oerhört mycket bättre resultat
än att köra på i gamla hjulspår.
Boråsaren Erik Wickström är chefredaktör för Vasalöparen, ger skidinstruktioner, coachar
Vasaloppsåkare, ger föreläsningar och har författat succéboken Längdskidåkning för dig.
Läs mer och beställ boken på www.skidboken.se.

Konferensrapport från AIESEP World Congress i Auckland
den 10-13 februari
Ann-Christin Sollerhed, Högskolan Kristianstad
ann-christin.sollerhed@hkr.se
Årets stora AIESEP-konferens hölls i år i Auckland på Nya Zeeland. Det var många deltagare
och många föreläsningar. Det var ett digert program med många parallella sessioner och hur
gärna man än ville så hann man bara med att delta i en bråkdel av det som gavs.
Konferensen öppnades och välkomnades av Dennis Slade. Innan dess hade det varit en så
kallad Powhiri, en maorisk ceremoni där vi hälsades välkomna på maoriskt sätt. Alla
sessionerna och föreläsningarna under konferensen startades med en kortare eller längre
välkomstfras på maori. Det har blivit mer vanligt och är numera kutym i det nyzeeländska
samhället att göra så. Under öppningsceremonin dansade också en grupp maoriska ungdomar
några traditionella maoriska danser, bland annat de den mest berömda dansen Haka.
Dansgruppen gjorde också ett framträdande på kvällen vid minglet och visade då prov på ett
större urval av danser. Vid denna ceremoni fick min gode vän Ian Culpan från Christchurch
motta en utmärkelse från International Olympic Committee i form av en staty föreställande
Pierre de Coubertin, för sitt förtjänstfulla arbete inom Olympic Education.
Konferensen hölls i en speciell byggnad som heter Owen Glenn Building efter mannen som
har donerat medel för att bygga denna. Owen G Glenn är businessman inom logistik, speciellt
sjöfart, men är inblandad i stort sett alla typer av business. Han har dragit ihop en rejäl
förmögenhet och har skapat en stor fondverksamhet som bidrar till samhällsbyggnad. I den
här byggnaden som tillhör Aucklands universitet så fanns det vid ingången ett gigantiskt
porträtt av honom. När jag frågade mina vänner från nya Zeeland om honom så sa de att det
var egentligen ingen som gillade honom. Han är tydligen ganska bullrig och skrävlande, men
han har gjort mycket för Nya Zeeland och för forskning. Förutom dessa stora byggnader som
han hade förärat Aucklands universitet så hade han låtit bygga stora anläggningar för marin
forskning och en massa andra byggnader för utbildning. Han är född i Calcutta och kom som
12-åring till Nya Zeeland. Han har fått många utmärkelser för sin välgörenhet och 2012 så
fick han Knight Companion in the Honours List of the Order of New Zealand Merit, vilket är
det finaste man kan få. Jag vet inte varför han inte var så omtyckt trots allt han gjorde för
samhället. Man sa att det var hans arroganta sätt, men det kan kanske ligga lite i att han är en
så framgångsrik immigrant. När jag hade varit på konferensen i Auckland åkte jag vidare till
nästa konferens, International Symposium on Physical Education and Sport Studies, som hölls
i Christchurch och efter det jobbade jag på Canterbury University i Christchurch. På Nya
Zeeland är det omvänt mot hur vi har det i Sverige - invandrarbarnen presterar bättre i skolan
än de inhemska barnen. Rangordningen är att de de asiatiska invandrarna presterar bäst,
därefter kommer ”kiwis” med europeiskt ursprung och sist kommer maori. Jag var ute i skolor
och besökte lärarstudenter och träffade barn och kunde notera att det stämde väldigt väl. De
asiatiska barnen, mest kineser och indier, var oerhört drivna och låg långt före de andra
barnen i alla ämnen. Dessa barn jobbade dessutom nästan allihop dagligen några timmar i
familjernas företag som oftast är någon typ av restaurang. Trots det pluggade de oerhört
mycket och var outstanding resultatmässigt. Högre upp i utbildningssystemet så kommer det
asiatiska ungdomar till Nya Zeeland för att utbilda sig på universitet. De är alltså inte
immigranter utan kommer bara för att utbilda sig. De betalar bra och just utbildning räknas

som Nya Zealands tredje största exportinkomst. Först kommer det som produceras av gräset dvs mjölk och kött och därefter kommer trävaror och därefter utbildning.
Tillbaka till konferensen efter denna parentes. Len Almond höll ett öppningsanförande med
titeln ”What do we mean by understanding intelligence performance in the teaching games?”
Intressant föredrag, men jag hann tycka att det blev lite långrandigt till slut.
Jag hann med att lyssna på en massa föredrag och kan inte återge alla här utan nämner bara
några. En session handlade om fysisk aktivitet bland unga och jag fastnade speciellt för ett
anförande av Lee Schaefer om hur man jobbar med att försöka få aboriginungdomar fysiskt
aktiva. Det är problematiskt med många inaktiva ungdomar inom vissa grupper. Det för med
sig övervikt och sjukdomstillstånd. Nya Zealand har samma problem med hög prevalens av
övervikt och fetma bland maoriungdomar. För att inte tala om hur det är på öar i Pacific
Ocean som Nauru, Tonga, Samoa och Fiji. På Nauru räknar man med att mer än 80 % har ett
BMI över 30 och Tonga ligger inte långt därefter. Ungefär 50 % av befolkningen har diabetes
typ 2 och hälsoproblemen är stora. Människorna är väldigt stora, storvuxna förutom fetman.
Förra gången jag var på Nya Zealand var jag med om en Pacific festival med 5000 personer
som kommit till Auckland från alla öarna i Polynesien. Jag har aldrig sett så stora människor,
jag kände mig som en dvärg i jätteland. När jag var i Christchurch hade jag kontakt med en
lärarstudent från Tonga. Hon var jättestor och hon tyckte det var besvärande. På konferensen i
Christchurch hölls ett föredrag av Rosaline Michelle Schaaf som kommer från Tonga. Hennes
titel på föredraget var Physical education and body size / shape: Surviving fatness and
browness. Hon menade att normer och gränser för vad som är övervikt och fetma ställer
polynesisk kroppskultur i dålig dager och hon drog det så långt att ”physical education is an
instrument to control bodies which has racial impacts”.
I Auckland var jag på en session som handlade om Physical Education and overweight/obese
students. Seminariet leddes av Marc Cloes och var väldigt intressant. En annan session hade
titeln Self-study in PE och eftersom flera av mina nyzeeländska vänner deltog där så gick jag
och lyssnade.
Len Almond, Margaret Whitehead, Douane McDonald, Sara och Richard Keegan höll i ett
seminarium om Physical literacy. De hade gjort seminariet lite annorlunda genom att starta
med en utställning av statements på stora papper som deltagarna fick gå runt och begrunda.
Därefter följde traditionell föreläsning, men i dialog med publiken. Ett annat seminarium jag
speciellt kommer ihåg leddes av maoriern Jeremy Hapeta. Seminariet handlade om coaching
och han själv pratade om coaching av rugbyspelare. Mitt eget föredrag hade hamnat i en
session som kallades Gender in Sport. Jag hade nog inte tänkt på mitt föredrag som handlade
om positiva upplevelser av rörelse och fysisk aktivitet bland flickor och kvinnor som ett
inlägg i genderdiskussionen, men seminariet blev under moderator Toni Bruces ledning en
trevlig sammankomst med blandning av olika vinklingar.

Jag lyssnade på Mike Metzler både i Auckland och i Christchurch. I Christchurch hade jag
möjlighet att träffa honom utanför konferensen och diskutera med honom vilket var mest
givande. Han menar att physical education har blivit ett marginaliserat ämne som har
reducerats till förmån för så kallade ”core-subjects”. Vi har ju exakt samma resonemang i
Sverige och det var intressant att höra hans tankar om en ny renässans för ämnet.
Det var en rekordstor svensk uppslutning på konferensen vilket var mycket trevligt. Jag tror vi
var nästan 25 stycken som presenterade forskning antingen i form av muntliga föredrag eller i
form av posters. Mycket positivt! Förra året deltog jag i AIESEPS’s kongress som då hölls i
Warzawa i Polen och då tror jag att jag var ensam från Sverige. Nästa år kommer AIESEP att
hållas 7-9 november i Madrid i Spanien.

Lone Friis Thing & Laila Susanne Ottosen (red): Metoder i
idraetsforskning, Munksgaard, Köpenhamn, 2013.
Inledning
Det finns en uppsjö av metodlitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap - både
nationella och internationella - men det saknas en metodbok i idrottsforskning som utgår från
skandinaviska förhållanden. Den här boken fyller tveklöst ut den luckan. Redaktörerna Thing
och Ottosen verkar bägge på Institut for Idraet og Ernaering vid Köpenhamns universitet.
Thing har sociologisk bakgrund, medan Ottosen har sin forskningsmässiga bas i etnologi. De
har bägge gedigen erfarenhet av idrott både praktiskt och teoretiskt. De bägge redaktörerna
har samlat sjutton kolleger kring detta bokprojekt. Dessa kommer främst från två universitet
vid sidan av Köpenhamns universitet: Aarhus universitet och Syddansk universitet. Den ende
"avvikaren" är norrmannen Lars Tore Ronglan från Norges Idrottshögskola. Den för svensk
idrottsforskningspublik mest kände skrivaren är nog Hans Bonde, professor vid samma
institut som redaktörerna. Det ska också sägas att boken har sin utgångspunkt i ett större
forskningsprojekt - Idraet, politik og velfaerd - med förankring vid Köpenhamns universitet.
Samtliga författare har på olika sätt närhet till idrotten och de praktiska exempel som förs
fram av de olika författarna har alla idrottsrelevans. Hela boken är också tydligt
idrottsforskningsbaserad.
Metoderna har en stor spännvidd - praktikerforskning, videoanalyser, accelerometermätning
av fysisk aktivitet samt fokusgruppintervjuer, livsbiografier och mer kliniska experiment.
Målgruppen är bred - studerande vid idrottsvetenskapliga utbildningar, men boken kan med
fördel även läsas som en metodbok i samhällsvetenskap och humaniora utanför den
idrottsvetenskapliga sfären.
Boken är disponerad i fyra delar kompletterad med författarpresentation, inledning, index och
omfattande litteraturlistor. De fyra delarna är: Del 1. Idrottsforskningens vetenskapsteori och
forskarroller ( kapitel 1-3) - Del 2. Strategier för datainsamling (kapitel 4-15) - Del 3.
Analysstrategier (kapitel 16-22) - Del 4. Validitet och etik (kapitel 23-24). Varje kapitel
avslutas på ett pedagogiskt sätt med ett antal frågor samt förslag till vidareläsning.
Del 1 tar upp vetenskapsteori, idrottsforskarens engagemang samt innovation, evidens och
projektdesign.
Del 2 tar upp kvalitativa intervjuer, fokusgruppintervjuer, observationsstudier, historiska
källor, videoobservation, praktikerforskning, livshistorien som metod, case studier,
implementeringsforskning, intervjuguider, kliniskt kontrollerade försök (RCT) samt
accelerometermätning av fysisk aktivitet. Denna del är bokens mest omfattande och kan ses
som dess huvudsakliga fokus.
Del 3 behandlar fenomenologiska analyser, hermeneutisk tolkning, narrativa analyser,
diskursanalyser, deskriptiv statistik, statistisk analys samt evalueringsforskning.
Del 4 tar upp som deltiteln antyder: validitet och vetenskapsetik.
Några reflektioner kring innehållet
Som jag nämnde ovan fyller boken en viktig funktion, då den är relaterad till danska och
skandinaviska förhållanden. De metodböcker som finns är företrädesvis brittiska eller
amerikanska/kanadensiska. Här finns en klar boskillnad mellan den anglosaxiska idrotten och
den idrott som bedrivs i Skandinavien. Och även om det finns skillnader mellan den svenska
idrottsrörelsen och idrotten i övriga skandinaviska länder så överväger likheterna. Det är alltså

en bok som med fördel kan läsas och användas vid de svenska idrottsvetenskapliga
utbildningarna. Som gammal sociologilärare och forskare vid Lunds universitet,
Linnéuniversitetet/Kalmar, Högskolan i Halmstad m.fl. lärosäten vet jag erfarenhetsmässigt
att flertalet metodböcker som vi genom åren har använt är skrivna av norrmän (framför allt)
och även av danskar. Detta beror bl.a. på att man framför allt i Norge dels ser det som en
merit att skriva läroböcker i t.ex. sociologiska metoder, dels kan få nedsättning i tjänst för
detta skrivandet. I Sverige får man skriva läroböcker på sin fritid - en fritid som ofta inte
finns.
Jag kommer att fokusera på del 1, som bildar basen för kommande kapitel kring strategier för
datainsamling och analys samt det avslutande kapitlet kring validitet och etik. Det innebär inte
att dessa är ointressanta - tvärtom. Här finns många "pärlor" och en stor fond av kunskap för
blivande idrottsforskare. Spännvidden är stor - här finns ett kapitel för nästan alla typer av
idrottsprojekt både när det gäller datainsamling och analys.
Det inledande vetenskapsteoretiska kapitlet tar författaren Finn Collin upp några av de vanliga
perspektiven: positivismen - hermeneutiken - kritisk teori (Frankfurtskolan) socialkonstruktivismen. Det är en traditionell genomgång utan - naturligt nog idrottsrelaterade inslag. Ingen av de främsta företrädarna för dessa perspektiv eller riktningar Comte, Wittgenstein, Dilthey, Gadamer, Habermas, Adorno, Horkheimer, Leclau, Gergen hade vad man vet något större intresse för idrotten som socialt fenomen. Den ende av de mer
samtida sociologerna - Pierre Bourdieu (1930-2002)) - intresserade sig för idrotten, som han
såg som ett socialt fält bland många. Bourdieu skrev ett antal essäer kring idrott och har
flitigt använts av idrottsforskare som en viktig teoretiker.
Ronglan diskuterar på ett intressant sätt idrottsforskarens engagemang och dennes arbete "in
och ut i fältet". Det är väl känt att den absoluta majoriteten av dagens idrottsforskare är eller
har varit involverade i idrott på olika nivåer. Detta gäller även de studenter som läser vid våra
drygt femton idrottsvetenskapliga utbildningar. Min erfarenhet som studierektor under 1980talet vid idrottspedagogutbildningen vid Högskolan i Halmstad går i samma riktning. Jag hade
studenter på olika nivåer i undervisningen - från elitidrottare som fotbollsspelaren och
sedermera tränaren Mats Jingblad och elitfotbollsdomaren Leif Sundell till mer
motionsinriktade utövare. Just detta idrottsintresse och idrottsengagemang skapade under
dessa år en unik sammanhållning i grupperna, som jag inte upplevt på någon annan
utbildning. Samtidigt kan idrottsengagemanget skapa problem och skymma den kritiska
blicken som är så viktig för en idrottsforskare och för den delen även för en idrottsstuderande.
Det är lätt att som forskare "go native", dvs bli hemmablind. Men idrottsengagemanget är
också en styrka genom att man som forskare är mer hemtam med den idrottsliga miljö som
man forskar kring. Ronglan talar om "den dubbla hermeneutiken", dvs ha förståelsen både för
den egna forskarrollen och den roll som de beforskade subjekten utgör.
Det sista kapitlet i del 1 handlar om reflektioner kring ett idrottsprojekt. Det är viktigt menar
författarna (Agergaard & Thing) att man ser forskningen eller projektet som en process, där
det ultimata utfallet är något osäkert. Det är också centralt med brainstorming före
utformandet av projektramen för att i samråd diskutera olika forskningsperspektiv. Detta som
författarna kallar innovation bör samtidigt kombineras med relevanta litteraturstudier samt en
realistisk insikt om projektets omvärld. Påföljande kapitel handlar just om perspektiv kring
datainsamling och analys.

Sammantaget: en viktig bok som fyller en lucka inom den skandinaviska idrottsforskningen.
Bäst fungerar den som en uppslagsbok och inspirationskälla för idrottsforskare, men kan som
nämnts ovan även användas som en metodbok utanför idrottsforskningsfältet.

Anders Östnäs
sociolog
Lunds universitet
nyckelord: metod, datainsamling, analys, etik, vetenskapsteori

Minnesruna Mange
Lars-Magnus Engström, Ekerö, har efter en tids sjukdom avlidit 75 år gammal. Hans
närmaste är hustrun Margaretha och barnen Jesper och Karin med familjer.
En nära vän och stor forskare har gått ur tiden. Lars-Magnus ”Mange” Engström var
söderkisen och Hammarbygymnasten som blev professor och internationellt erkänd forskare.
Efter läroverksstudier utbildade han sig åren 1959-1961 till gymnastiklärare vid Kungliga
Gymnastiska Centralinstitutet, dagens Gymnastik- och idrottshögskola, GIH. Här träffade han
också sin Margaretha. Efter några års arbete som lärare anställdes han 1967 som
forskningsassistent vid Lärarhögskolan i Stockholm. Där påbörjade Mange sin unika
uppföljningsstudie om drygt tvåtusen svenskars motionsvanor. Studien, som blev såväl
nationellt som internationellt prisad, utvecklades till att bli en nära fyra decennier lång och
världsunik kartläggning av vem som utvecklar smak för motion.
Efter sin disputation 1975 anställdes Mange som lektor vid GIH. Här startade han arbetet med
att bygga upp ett idrottspedagogiskt kunskapsområde. Han lyckades väl och 1983 blev han
professor i idrottspedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. Professuren finansierades
inledningsvis av Riksidrottsförbundet, och hans insatser för och kunskapsbidrag om ungas
idrottsvanor och barnidrottens utformning har betytt mycket för svensk idrott. Som professor
handledde Mange femton doktorander till disputation och under sin livstid hann han med att
få uppleva såväl ”akademiska barnbarn” som ”barnbarnsbarn”. Han har också gjort värdefulla
insatser för Centrum för idrottsforskning (tidigare Idrottens forskningsråd), först som
föreståndare, därefter som styrelseledamot, och slutligen som ordförande i dess vetenskapliga
kommitté.
Mange var föredömlig både som handledare och vän. Han hade en sällsynt förmåga att få
människor att tro på sin egen förmåga. Han var mycket omdömesgill och öppen för nya
perspektiv och metoder. Därtill var han varm och generös och han hade en fantastisk humor.
Han lämnar ett stort tomrum efter sig och vi saknar honom dagligen. Den anda och fina
atmosfär som Mange skapade i den idrottspedagogiska forskningsgruppen vid GIH finns dock
kvar, och vi ska göra allt vi kan för att fortsätta i Manges spår.
Håkan Larsson, Per Nilson och Karin Redelius

Mitt namn är Emelie Åkesson, jag är 26 år gammal och bor i Örebro. Jag har
precis genomfört och avslutat mitt examensarbete på avancerad nivå i ämnet
idrott med didaktisk inriktning, Örebro universitet. Efter 4,5 år på
lärarutbildningen väntar nu verkligheten; undervisande lärare i ämnena Idrott
och hälsa och Psykologi på en gymnasieskola i Örebro.

Förmedlade budskap om genus och sexualitet
Flickor och pojkar socialiseras in i skilda könsroller och till en
heterosexuell miljö. Skolan är en plats som ska vila på demokratiska och
inkluderande värderingar. Dock visar upprepade forskningsresultat att skolan tenderar
att utgå från statiska normer utifrån kön, genus och sexualitet. På så vis har skolan en
tendens att reproducera orättvisor och stereotyper som finns i samhället, snarare än att
motverka dessa (Nordenmark & Rosén 2008).
Ämnet idrott och hälsa är ett ämne som ofta kommer i kontakt med frågor som rör genus och
sexualitet. Ämnesplanen i idrott och hälsa innehåller flertalet moment som kan sättas i relation
till genus, exempelvis eftersom ”undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa
föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av
olika kroppsideal” (Lgy 11, s 83). Dessutom ska eleverna ges förutsättningar att ”ta ställning i
frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande”
(Lgy 11, s 84). Ämnet idrott och hälsa är därmed ett ämne som skapar goda möjligheter till att
diskutera och utmana traditionella könsroller och stereotyper.
Litteratur, bilder och text spelar en viktig roll i elevers identitetsskapande processer.
Skolans läromedel har ett stort ansvar vad gäller att representera olika grupper och identiteter
som utrycker mångfald (Wernersson 2007). Med utgångspunkt i skolans värdegrund torde en
riktigt bra lärobok innebära att alla elever, med hänsyn till kön, könsöverskridande uttryck och
sexuell läggning, hittar sig själva i. En bok som presenterar en mångfald av sexuella uttryck och
framställer tjejer och killar mångdimensionellt. Läroboksanalyser, i andra ämnen än idrott, har
identifierat

traditionella

könsmönster

samt

sexualitetsnormer

som

förmedlar

heteronormativitet. Eventuella budskap och normer som läroböcker i ämnet idrott och hälsa
förmedlar vet vi lite om, i och med att det finns en avsaknad av studier som behandlar genus
och sexualitet i läroböcker i ämnet idrott och hälsa. Avsaknaden av forskning motiverar väl min
studies

utgångspunkt

och

kan

därmed

bredda

aktuellt

forskningsfält.

Genomförd studie syftade till att undersöka vilka sanningar, normer och budskap som
förmedlas i tre läroböcker i ämnet idrott och hälsa, tillämpade för gymnasieskolan, utifrån genus

och sexualitet. Utifrån en diskursanalytisk ansats identifierades diskurser i läromedlen och
analyserades tillsammans med Hirdmans genusteori samt Queerteori.
Identifierade diskurser
Fem diskurser har identifierats; ”kategoriseringsdiskursen”, ”könsrollsdiskursen”, ”mannen
som vinnarediskurs”, ”kvinnan som problemdiskurs” samt ”heteronormativitetsdiskursen”.
Kategoriseringsdiskursen förmedlar läroböckernas intention att särskilja könen.
Exempelvis beskrivs att ”pojkar är genomgående mer aktiva än flickor” och att ”tjejer och killar
är till viss del olika, och därför kan gemensam träning ibland vara olämplig”. Den sanning som
konstrueras är att kategorisera könen som olika, ett tecken på dualistisk tänkande då motsatser
tillskrivs. Detta kan sättas i relation till Hirdmans normerande formel, män symboliserar A och
kvinnor B.
Könsrollsdiskursen kan ses som en förlängning av kategoriseringsdiskursen. I böckerna
beskrivs att ”idag vill många flickor vara smala, och många pojkar vill ha stora muskler” och
”pojkar är ofta mer aggressiva och tävlingsinriktade, medan flickor är mer socialt inriktade i
sitt utövande”. Böckerna utgår vid upprepade tillfällen utifrån stereotyper och generaliseringar
av kön. Läroböckerna är inblandade i en socialkonstruktionsprocess där genus skapas och
förmedlas. Här sker en fortlöpande konstruktion av kvinnlighet och manlighet, då elever får en
förståelse för genus tillhörande sin könsroll.
Mannen som vinnarediskurs utgår från mönster och regelbundenhet som identifierats i
specifika områden då män fått större utrymme än kvinnor. Kvantitativa resultat visar att män,
inom dessa områden, finns på 42 bilder och kvinnor på 26. Det skapas även en grundförståelse
för att män besitter mer attraktiva egenskaper än kvinnor då männens kvaliteter lyfts fram
genom ord som ”större”, ”kraftigare”, ”högre och ”bättre förutsättningar”. Det manliga är
därmed överrepresenterat och mannen skulle därmed kunna tolkas som en biologisk vinnare.
Kvinnan som problemdiskurs uppvisar mönster av hur vissa problem, såsom bristande
intresse för idrott, ätstörningar, stress, tobaksvanor och låg självkänsla sammankopplas med
tjejer. Män får inte egna ”problemavsnitt” i böckerna som kvinnor ges. Biologiska skillnader
mellan könen är en bidragande faktor till att skilda ämnen lyfts i läroböckerna. Dock skapas
sanningar att kvinnor är komplexa och upplevs ha mycket problem medan män är relativt
problemfria.
Heteronormativitetsdiskursen har identifierats då mönster i sexuella uttryckssätt har
gått att finna då läroböckerna lyft fram bilder och text som representerar en heteronorm.
Dessutom finns en fullständig avsaknad av ett synliggörande av HBTQ-identiteter. ”Du är ett

resultat av din mors och fars kärlek till varandra” är exempel på hur heteronormen förstärks.
Avsaknaden av övriga sexuella läggningar medverkar till en icke-normering och exkludering.
Reflektioner efter avslutad studie
Att skolans läroböcker reproducerar traditionella könsnormer har bevisats tidigare (SOU
2010:99) och även att heteronormativitet genomsyrar skolans artefakter (Skolverket 2006).
Resultat jag kan presentera bekräftar detta, dock finns en stor avsaknad av läroboksanalyser i
ämnet idrott och hälsa. Föreliggande studie kan därmed bidra med ytterligare ett bevis för att
skolans läroböcker ej går i linje med dess uppdrag och värdegrund.
Konsekvenser av ett normenligt läromedel är att det i många fall brukas utan ett kritiskt
öga. Förmedlas dessa diskursiva sanningar utifrån upprepade stimuli uppfattas det slutligen som
något helt naturligt och självklart. Därmed kan verklighetsuppfattningar förändras och
identiteter påverkas (Fahlgren 1999). Föreliggande studies resultat är viktigt för att lyfta
diskussioner om hur olika texter, bilder, bloggar osv är en del av en normerande
konstruktionsprocess. Problematiken i detta anser jag vilar på att individer inte får ta del av
mångdimensionella värden, utan istället anammar diskursiva sanningar som i sin tur eventuellt
formar och styr identitetsprocesser. Studiens resultat är dessutom ett bevis för att budskap av
text och bild bidrar till en inkluderande och exkluderande kultur. Ett viktigt synliggörande för
att få en ökad förståelse för att vissa människor alltid kommer exkluderas eller osynliggöras när
andra privilegieras.
De didaktiska övervägande som en idrottslärare behöver fundera kring inför olika
moment måste givetvis inrymma överväganden kring genus och sexualitet. Normer om kön och
sexualitet kommuniceras ofta per automatik och utan kritiskt ifrågasättande. För att idrottslärare
ska bli mer varse kring vilka elever som inkluderas respektive exkluderas är första steget att
synliggöra ens undervisningsmetoder och undervisningsval.
En uppfräschning av läroböckernas nuvarande köns- och genusfrågor anser jag är
nödvändigt. Byt ut nuvarande delar med områden och diskussionsmaterial kring exempelvis
fotboll, machokultur, och homosexualitet. Varför inte med en intervju med Anton Hysén som
förespråkare? För in delar som belyser damfotbollens låga status, med tillhörande
diskussionsfråga; varför finns det fotboll och damfotboll? Genom att uppdatera förlegade
”genusområden” i böckerna kan istället aktuella och nytänkande delar förhoppningsvis fånga
elevernas intresse. Effekter som kan generera i ett ökat lärande för eleverna samt att en större
andel elever inkluderas i skolans värld.
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”Vi mår helt enkelt bra när vi rör på oss”
Skolans huvudsakliga uppdrag är tudelat. Dels ska skolan fostra demokratiska
medborgare, dels ska den vara en arena för utbildning och kunskap. Den senaste
läroplanen för gymnasiet, Lgy11, uttrycker redan inledningsvis på vilka grunder
kunskapsuppdraget ska vila:
”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” (Skolverket 2011, s 5).
Skolan, som kunskapsregim, ska förmedla kunskap baserad på vetenskaplig grund. Med
tanke på skolverksamhetens vetenskapliga utgångspunkt är det relevant att undersöka
vilka kunskaper ämnet idrott och hälsa förmedlar om hälsofrämjande vinster av fysisk
aktivitet samt hur dessa kunskaper är förankrade i vetenskaplig grund.
De få tongivande läromedelsanalyser som existerar, är i liten utsträckning begränsade till
hälsoperspektivet. Föreliggande text ämnar bidra till den redan befintliga forskningen av
läromedel, genom att diskutera hur läromedel i idrottsämnet presenterar hälsovinster med en
fysiskt aktiv livsstil, samt vilka sanningar läromedlen sänder om idrott och fysisk aktivitet.
Fysisk aktivitet bidrar bevisligen till både positiva (Statens folkhälsoinstitut 2008,
Riksidrottsförbundet 2009) och negativa (Bailey m.fl. 2007) effekter på hälsan. Skolans
skyldighet att förankra kunskapsuppdraget i vetenskap och beprövad erfarenhet är relevant att
studera eftersom att vetenskapliga studier motsäger varandra.
Genom en diskursanalytisk granskning, med utgångspunkt i Foucaults makt- och
kunskapsbegrepp, av tre läromedel i ämnet idrott och hälsa skrivna för gymnasiet, skapas
förståelse för vilka sanningar som skapas, samt hur de skapas. Slutligen diskuteras även hur
dessa sanningar vilar i vetenskaplig grund.

Identifierade diskurser och vetenskaplig grund
Analysen av läromedlen identifierar tre diskurser: biologidiskursen, generaliseringsdiskursen
och mirakeldiskursen.
Biologidiskursen präglas av påståenden som Vi måste motionera och träna, De som inte tycker
att de har tid att motionera, blir förr eller senare tvungna att ha tid till att vara sjuka och if you
don´t use it, you´ll lose it. Fysisk aktivitet beskrivs synonymt med frisk, samtidigt som fysisk
inaktivitet blir detsamma som sjuk, i en samverkan där det ena leder till det andra.
Orsaksambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är i läromedlen vedertaget. Biologidiskursen
identifieras genom läromedlens återkommande kopplingar till evolutionsteorin, där människan
genom miljontals år av utveckling och anpassning formats till en konstruktion som kräver fysisk
aktivitet. Genom ett språkbruk med dominerande biologiska och fysiologiska termer skapas
sanningar och kunskaper om hälsa. Centralt för hälsovinsterna med fysisk aktivitet är frånvaron

av sjukdomar. Hälsa definieras enligt det patogena synsättet och som ett resultat av mängden
fysisk aktivitet.
Generaliseringsdiskursen formas av formuleringar som Vi måste motionera och träna, Du
blir vän med din kropp, Du får bättre självförtroende och Man har roligt med andra. Fysisk
aktivitet betyder samma för alla och har alltid samma effekt. Läromedlen tar inte hänsyn till
faktorer som intresse, miljö eller omgivning. Med formuleringar som ”vi”, ”du” och ”man”
skapas föreställningar om vad som är normalt respektive onormalt. Det normala är att man har
roligt i den fysiska aktiviteten, att man får ett bättre självförtroende och att man blir glad av att
röra på sig. Allt annat är onormalt. Språkbruket skapar generella fakta som inbegriper alla.
Därför kan även generaliseringsdiskursen analyseras ur ett maktperspektiv. Eleverna lär sig vad
som är eftersträvansvärt och vad som betraktas som det rätta: att fysisk aktivitet är kul, att man
mår bra av det och att det är bra för hälsan. Genom språkbruket får eleverna en uppfattning om
vad som betraktas som normenligt. Elever som inte delar de värderingar, övertygelser och
sanningar som läromedlen förmedlar ställs därmed utanför den normativa ramen. Läromedlen
blir på så vis en riktningsgivare till elevernas tankar och handlingar.
Mirakeldiskursen domineras av påståenden som Om du regelbundet rör på dig blir du
gladare, Fysisk aktivitet påverkar humöret positivt och Vi mår helt enkelt bra när vi rör på oss.
Vi förväntas till och med få en Förbättrad livskvalitet. Fysisk aktivitet leder, enligt läromedlen,
till en rad fysiska, psykiska och sociala vinster. Styrkan ökar, aptiten blir balanserad och risken
för skador och sjukdomar minskar. Fysisk aktivitet utlovas även bidra till att man inte känner
någon trötthet, att man blir pigg och utvilad. Man får dessutom en skarpare hjärna på köpet:
kreativiteten ökar, inlärningsförmågan blir bättre, liksom koncentrationsförmågan. Kort sagt:
man fungerar bättre i skolan, på jobbet och på fritiden. Mirakeldiskursen är oerhört
oproblematiserad. Fysisk aktivitet leder till en gott liv, ett gott självförtroende och goda
levnadsvanor. Fysisk inaktivitet leder till raka motsatsen. Det tas mycket lite hänsyn till andra
faktorer än fysisk aktivitet i frågor om hälsa och livsstil. Miljö, uppväxt, socioekonomiska
förhållanden och personliga intressen framstår i det närmaste oväsentligt när det talas om hälsa.
Svaret på en god hälsa är kort och gott: fysisk aktivitet. Läromedlens sätt att presentera
hälsovinsterna är intressant att studera, eftersom formuleringarna, språkbruket och
användningen av språket bidrar till att vissa sanningar skapas. Med formuleringar som Vi mår
helt enkelt bra när vi rör på oss och Vår kropp behöver rörelse för att må bra skapas sanningar
om att relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa är något konstant och definitivt. Den fungerar
på samma sätt för alla och upplevs på samma sätt av alla. Av fysisk aktivitet mår vi bra, det är
det normala. På samma sätt blir motsatsen det onormala. Att inte få bättre självförtroende, att
inte bli gladare, att inte få en förbättrad livskvalitet av fysisk aktivitet blir onormalt. Språkbruket
i läromedlen skapar tydliga sanningar om vilka effekter fysisk aktivitet ger, vilket kommer att
få betydelse för elevernas kunskapsbildning.
Läromedlens förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet är minst sagt oklar. Referenser
förekommer inte överhuvudtaget, med ett undantag där det refereras till ”en del studier”, en
referens vars tyngd kan ifrågasättas. Undvikandet av referenser är intressant att diskutera
eftersom det förekommer väldigt starka påståenden om relationen mellan fysisk aktivitetet och
hälsa. Det påstås till exempel att fysisk aktivitet leder till: bättre självförtroende, bättre
livskvalitet, bättre humör, ökad kroppstrygghet, förbättrat minne och inlärningsförmåga, att
man får kompisar och så vidare. Att påstå att fysisk aktivitet resulterar i en ökad kvalitet på livet
är ett väldigt starkt löfte, som inte bara bör utan ska förankras i beprövad vetenskap. Hur dessa
påståenden är förankrade i vetenskap framgår inte i läromedlen.

Sanningarna som erbjuds och förmedlas kan lika gärna vara resultatet av individuella
antaganden som vetenskapliga studier. Foucault menar att det är det dominerande språkbruket
som skapar vår verklighet, och därför kan förstås i termer av makt. Makt och kunskapsrelationer
påverkar och styr vårt handlingsmönster i olika riktningar, och får på så vis betydelse för hur vi
uppfattar oss själva. Läromedlen blir i det här fallet ett maktelement som berättar för elever hur
dem ska uppleva fysisk aktivitet. Trots goda intentioner kan läromedlen begränsa elevernas
möjligheter att förstå och uppleva sig själva. När maktelementen, alltså språkbruket i
läromedlen, lika gärna kan vara grundade i individuella antaganden som i beprövad vetenskap
blir det särskilt intressant att analysera vem eller vad som styr skolans kunskapsspridning.
Noterbart är att skolans kunskapsuppdrag ska vila i vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet, inte i personliga åsikter, tankar eller antaganden.

Avslutande diskussion och slutsats
Läromedlen är tydliga med en sak: fysisk aktivitet är roligt. Du har roligt, du blir glad, humöret
blir bättre och liknande påståenden existerar i samtliga läromedel. Denna typ av språkbruk
bidrar till en inkluderande känsla som många elever säkert känner igen sig i. Fysisk aktivitet
upplevs ju av många som något lustfyllt. Men att som elev läsa i ett läromedel att fysisk aktivitet
är roligt och inte dela denna uppfattning, bidrar till en exkludering. Ett skapande av ett ”vi” och
”dom”, där eleven kan uppfatta sig själv som medlem av ”dom”. Denna normaliseringsprocess
bekräftas av läromedlen: det normala är att tycka att fysisk aktivitet är roligt och att må bra av
det. Upplever du motsatsen är du inte normal, alltså onormal. På så vis bidrar läromedlen till
skapandet av normer och ideal, där en viss typ av medborgare framstår som eftersträvansvärd.
Elever som följer normen, det vill säga tycker att fysisk aktivitet är roligt och mår bra av det,
bekräftas och privilegieras av läromedlens språkbruk. Elever som avviker från normen riskerar
att betraktas som avvikande, och därmed placeras längre ner i gruppens sociala hierarkier. Det
går därmed att tala om språket som en maktfaktor. Bailey m.fl. (2007) belyser att fysisk aktivitet
kan få negativa effekter på hälsan, en aspekt som läromedlen undviker att förmedla.
Språkbruket i läromedlen kan diskuteras ur ett didaktiskt perspektiv. Att som elev kritisera
undervisningen, att tycka den är tråkig eller dålig, blir problematiskt när läromedlen hävdar att
fysisk aktivitet är roligt. Tråkig undervisning framställs sällan som en konsekvens av lärarens
didaktiska val. Skulden läggs istället på eleven som uppfattar undervisningen som tråkig,
eftersom det finns stöd för att fysisk aktivitet är kul. Läromedlen legitimerar på så vis lärarens
undervisningsinnehåll. Detsamma gäller för elever som mår dåligt av idrottsundervisningen. Så
länge lektionerna innehåller inslag av fysisk aktivitet borde eleverna må bra - fysisk aktivitet
leder ju enligt läromedlen till att man mår bra. Därigenom skuldbeläggs eleven som redan mår
dåligt av undervisningen, eftersom problemet ligger hos denne. Jag menar att ett mer nyanserat
och problematiserande språkbruk, där relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa belyses ur
fler aspekter och perspektiv, skulle vidga förståelsen av ämnet och minska risken för
exkludering.
Läromedlen förmedlar många löften och i det närmaste glorifierar betydelsen av fysisk aktivitet.
Vilken vetenskap dessa olika löften vilar på får man som läsare inte veta, vilket leder fram till
denna studiens starkaste kritik. Sanningarna om fysisk aktivitet som utlovas i läromedlen är inte
förankrade i vetenskap, de vilar inte på beprövad erfarenhet. I alla fall framgår inte hur de gör
det. Det är relevant att kritisera vad som är författarnas uppfattning om relationen mellan fysisk
aktivitet och hälsa, och vad vetenskapen faktiskt visar. Skolverkets intentioner om att
undervisningen ska vila i vetenskaplig grund tycks inte uppfyllas.
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”Man tar det ju liksom inte som ett ämne.”
Ämnet idrott och hälsa har genom historien utvecklats och förändrats i många
avseenden. Bland annat har ämnets fokus, innehåll och övergripande syfte skiftat i takt
med samhällets utveckling och därmed ställt nya krav på vad ämnet ska bidra med. För
att påvisa ett exempel beskriver Skolverket (2003) i sin rapport, idrott och hälsa –
nationella utvärderingen av grundskolan 2003, en bild av barn och ungdomar i dagens
samhälle som blir alltmer dyster. Ett sådant samhällsproblem kan innebära att ett ämne
får en ny roll och betydelse, ämnets syfte och mål riktas mot att påverka
samhällsutvecklingen i en positiv riktning. I Lgy11 återfinns ett tydligt fokus på ämnets

kunskapsuppdrag då än mer vikt än tidigare läggs vid utvecklandet av elevernas
kunskaper i ämnets olika delar. För att påvisa ett exempel ska eleven bland annat
utveckla ”kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för
kroppslig förmåga och hälsa” (Lgy11, s 83).
I Skolinspektionens flygande inspektion (2012) visade det sig att hälsoperspektivet, som
tydligt finns formulerat i ämnesplanen, nästan inte behandlades alls. Undervisningen
utgjordes mer av en variation av idrotter och en mängd olika rörelseaktiviteter. Inspektionen
visar alltså att trots ämnets ökade krav från samhället och kunskapsbildande karaktär brister
ämnet i att behandla dess syfte och kunskapssyn utifrån ämnesplanens intentioner. Detta visar
sig bland annat i att eleverna sällan hade vetskap om vad de förväntades lära sig och vad de
skulle utveckla för kunskaper i ämnet. Med andra ord vet oftast inte eleverna tillräckligt om
ämnets övergripande syfte, kunskapskraven samt varför olika delar i innehållet skall
behandlas för att kunna relatera dessa till undervisningen – ämnet blir för eleverna diffust.
Genom att använda fenomenologins beskrivning av begreppet erfarenhet, syftade
föreliggande studie till att undersöka tidigare framställd problematik inom ämnet idrott och
hälsa. Genom kvalitativa intervjuer med 20 elever som representerade både praktiska och
teoretiska program på gymnasial nivå, inriktade sig studien mot både teoretiska och praktiska
aspekter av elevers undervisning i ämnet idrott och hälsa. De aspekter som behandlades var:
vad som enligt eleverna ansågs vara kunskap i ämnet, vad de upplevde att läraren tog fasta på
i sin bedömning, samt ämnets karaktär, det vill säga om ämnet sågs som ett kunskaps- eller
rekreationsämne.

Studiens resultat – en sammanfattning
”Ja alltså det är klart att man kommer få med sig grejer, jag men teori och sånt också och hälsa. Men
man tar det ju liksom inte som ett ämne, som svenska och matte”

Teoretisk undervisning är enligt eleverna ett särskilt moment i undervisningen där de
utvecklar sina kunskaper genom att låt säga läraren föreläser om kost, styrketräning eller
kondition. Det är delar som går att läsa sig till, faktakunskaper som går att memorera för att
därefter redovisa genom ett prov, en redovisning eller ett arbete. Det är kunskaper som går
på ett tydligt sätt att mäta och svart på vitt bedöma om eleven lyckats bra respektive mindre
bra med att redovisa sina kunskaper. Vidare beskrivs dessa mätbara, teoretiska delarna av
undervisningen ofta i samband med vad eleverna anser vara ”kunskap” i ämnet, vad som är
viktigt att lära sig i ett längre perspektiv och viktigt att ha med sig efter sin skolgång. Detta

ger en indikation på att deras uppfattning om vad kunskap är, är nära besläktat med vad de
anser vara teoretisk kunskap. Praktisk undervisning å andra sidan, och deras erfarenheter av
densamma, saknar till skillnad från den teoretiska undervisningen någon egentlig, konkret
bedömning.
En anledning till detta är att eleverna anser att den praktiska undervisningen och den
fysiska rörelsekompetensen inte är någon egentlig kunskap. En konsekvens av att eleverna
har svårt att se en bedömningssituation i den praktiska undervisningen medför att eleverna
har svårt att se syfte och mål med densamma. De menar att den praktiska undervisningen
”bara finns där” och ”något man bara gör” vilket visar en bild av det praktiska som något
avhängt och eget i idrottsundervisningen, det behandlar inte något konkret och hör inte
samman med det teoretiska – praktiken är inte för dem en förkroppsligad teoretisk kunskap i
och genom rörelse, de är två helt skilda saker.
Problematiken ligger enligt oss just i denna tydliga uppdelning av teoretisk- och
praktisk kunskap och undervisning. Ämnet idrott och hälsa behandlar fysisk aktivitet och
den praktiska undervisningen skall med fördel föregås och befästas av med hjälp av
teoretiska kunskaper, man skapar kunskap i, genom och om fysisk aktivitet. Ämnet ska med
andra ord behandla både praktiska och teoretiska aspekter av samma fenomen, till exempel
konditionsträning, friluftsliv, styrketräning med mera. När eleverna särskiljer och inte ser
någon koppling mellan de båda aspekterna uppstår en konflikt; samma ämne innefattar två
helt skilda världar med olika kunskapsobjekt, bedömning, syfte och karaktär.

Övergripande kan fynden grupperas enligt följande:
Teori

Praktik

•

Kan mätas och därmed bedömas naturligt genom prov och redovisningar

•

Detta medför att ett syfte kan utskönjas i undervisningen

•

En syn på undervisningen som kunskapsgivande

•

Går inte att mäta i samma utsträckning som teoretisk undervisning vilket medför att
det heller inte sker någon egentlig bedömning inom området

•

Ett syfte med undervisningen blir således svårt att se och förstå

•

Leder till att ämnet saknar seriositet och blir därmed ett rekreationsämne

Reflektioner efter avslutad studie
Studien hade som mål att undersöka elevers erfarenheter av ämnet idrott och hälsa och detta
mynnade ut i en överhängande syn på ämnet som uppdelat och därmed svårt att förstå. Denna
syn återfanns i flera aspekter av deras erfarenheter av ämnet. Resultatet bekräftar den
problematik som beskrevs i inledningen, att eleverna sällan har vetskap om vad de förväntas
lära sig och vad de ska utveckla för kunskaper i ämnet. Ämnet idrott och hälsa är på många
sätt ett diffust och syfteslöst ämne för eleverna då de har svårt att förstå det övergripande
målet, syftet och kunskapsobjektet som uttrycks i ämnesplanen.
Elevernas erfarenheter av ämnet visar en generell uppdelning vad de menar är en
teoretisk och en praktisk del. Den praktiska kunskapen ses av eleverna som mindre värd den
teoretiska och kan i vissa fall även helt sakna kunskapsstämpel – praktisk färdighet är i många
fall inte synonymt med kunskap, det är ”bara något man har”. En möjlig anledning till att
eleverna tenderar att underordna den praktiska kunskapen och sällan eller aldrig anser
praktisk färdighet som synonym med kunskap, är att deras beskrivning av begreppet kunskap
är så riktad och djupt rotad i den faktabaserade kunskapen, det teoretiska. Eleverna relaterar
ämnet till rent teoretiska ämnen i skolan, de jämför idrott och hälsa med dessa och applicerar
samma kunskapssyn – det teoretiska och mätbara är kunskap. Vi hävdar att det eleverna
menar är rent praktisk undervisning, den praktiska undervisning som enligt eleverna inte
föregåtts av en tydlig teoretisk grund, förlorar sitt kunskapsvärde eftersom den inte går att
likställas med något annat ämne i skolan. Trots att de inte ser någon egentlig kunskap i
praktisk undervisning och därmed ingen tydlig bedömning, söker de ändå och till viss del
skapar egna bedömningsgrunder, syften och mål för att på något sätt ändå försöka få struktur
och mening med ett ämne de upplever rör sig i två helt olika världar. Just denna uppdelning
av ämnet tror vi har bidragit till att ämnets karaktär står i elevernas ögon och väger mellan att
vara ett rekreations- och ett kunskapsämne – ämnet har ena foten i klassrummet och andra i
gymnastiksalen.
Vilka slutsatser kan då dras från studien? Främst är att bilden av idrott och hälsa är svår
för eleverna att förstå. Detta visar sig i deras erfarenheter av vad som är kunskap i ämnet, dess
bedömning och karaktär; vad ämnet egentligen ska behandla och leda till. Svårigheterna
ligger således i hur eleverna delar upp ämnet i två olika ”klassrum” som behandlas separat
istället för att komplettera varandra och ge dem kunskap i, genom och om fysisk aktivitet.
Detta bidrar i sin tur till att syftet med ämnets olika delar är svårt för eleverna att förstå,
främst då de rent praktiska. Vi kan efter denna studie konstatera att elever över lag har svårt

att motivera syftet med praktiska färdigheter eftersom de inte ser någon egentlig bedömning
eller mätbarhet i undervisningen till skillnad från den rent teoretiska.
Men vad kan då vårt resultat bidra med för den undersökta praktiken? Efter att ha
problematiserat resultatet så framgår tydligheten hos läraren att motivera och koppla samman
teoretisk och praktisk undervisning, och tydligt visa och gå igenom varför, hur och vad den
praktiska undervisningen syftar till som det mest centrala. Ämnet är, har varit och kommer
kanske alltid att vara svårt att helt och hållet likställas med ett ”vanligt ämne” i skolan. För att
det skulle få samma status, som till exempel matte och svenska, påstår eleverna att det behövs
mer teoretisk kunskap. Vi hävdar snarare att den praktiska undervisningen måste få en, för
eleverna, tydligare koppling till den teoretiska faktakunskapen där de båda delarna tydligt
flätas samman – de båda delarna bör ses som två dimensioner av samma kunskap.
”Det brukar inte vara att vi har både teori och praktiskt på samma lektion, utan vissa lektioner då är det bara
teori och vissa lektioner är det bara praktiska, så det är ju inte så att vi har både och på samma lektion.”
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