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Förord

Denna jubileumsskrift ger en beskrivning av lärosätets senaste 25 år. Den
belyser således perioden mellan 1988–2013.
Huvuddelen av texterna är skrivna av personal verksam vid GIH under
den tidsperiod som är i fokus och ger på så sätt en institutionell förståelse
för den verksamhet som har bedrivits.
Boken består av fem delar som belyser framväxten och organisationen
av en självständig högskola (del I), utbildningsprogram (del II), forskning och forskargrupper (del III), lokaler och bibliotek (del IV) och den
konstnärliga utsmyckning som tillkommit (del V).
Härmed riktas ett tack till författarna för deras ideella insatser samt
till GIH:s styrelse och Kungl. Patriotiska Sällskapet för ekonomiskt
stöd.
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Del I
En självständig idrottshögskola
i Stockholm

Från institution till en högskola för idrottens,
skolans och samhällets behov

Suzanne Lundvall

GIH:s tidiga historia har skildrats i flera jubileumsskrifter (Drakenberg
et al. 1913; Ljungwald, 1963; Halldén, 1988; se även Bolling & Yttergren,
2013). Genom åren har samhällsförändringar på olika sätt påverkat lärosätets inriktning. I många fall har externa och interna händelser och beslut samverkat. Avsikten med detta kapitel och det kommande är att beskriva vägen fram till etableringen av GIH som självständig idrottshögskola, och de följande årens stegvisa och till viss del oförutsägbara resa
mot en fullvärdig akademisk status. Beskrivningen gör inga anspråk på
att vara heltäckande utan uppmärksammar ett antal faktorer som påverkat det tvåhundraåriga lärosätets inriktning och verksamhet.

Framväxten av en självständig högskola
När GIH:s 175-årsskrift kom ut 1988 fanns inga beslut tagna om ett
självständigt idrottsuniversitet. Men arkivmaterial visar att initiativ i
den riktningen började tas redan efter högskolereformen 1977. Såväl
GIH:s linjenämnd som representanter för den organiserade idrotten,
forskare och politiker var initiativtagare. En tidig och viktig motor
i detta arbete var GIH:s ”rektor” Stina Ljunggren, tillika ledamot av
Riksidrottsstyrelsen (RS).1 I en skrivelse från mars 1984 framhåller
Riksidrottsförbundet (RF), genom generalsekreterare Bengt Sevelius
och utbildningsledare Bengt Wallin, en djup otillfredsställde över att
högre studier på vetenskaplig grund saknades inom ämnet idrott i Sverige (Sevelius & Wallin, 1984). Med anledning av det stora samhällsintresset för friskvård och idrottspsykologi pågick under denna tid en
intern RF-utredning för att kartlägga idrottens behov av högskoleutbildning. RF uttryckte också en irritation över att GIH, efter högskole-
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reformen 1977, hade placerats under högskolan för lärarutbildning i
Stockholm (HLS). På grund av en intern omorganisation på HLS riskerade GIH att bli av med sitt ”självstyre”. Placeringen var helt enkelt
ogynnsam för idrottsrörelsen. Idrottsområdet var en riksangelägenhet
och inte en intern fråga för HLS. Man såg vidare stora möjligheter att
kunna bygga upp en stark forskningsinstitution i idrott med tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare inom områdena humanbiologi, beteendevetenskap, och idrottsteknik/metodik på GIH. Idrottens Forskningsråd (IFR), vilket var RF:s organ för forskning inom idrott, låg
redan placerat i lokaler som brukades av Institutionen för fysiologi III
vid Karolinska Institutet (KI), den tidigare fysiologiska institutionen
vid GCI/GIH (ibid).
De argument som Ljunggren själv lyfte fram som motiv för en egen
högskola för idrottens område var, förutom de ovan nämnda, att GIH
vid sammanslagningen med HLS uteslutande kommit att bli en institution för lärarutbildning. Motsvarande gällde inte för ämnen som musik
och bild, vilka företräddes av självständiga högskolor (Konstfack och
Musikhögskolan), även om delar av dessa ämnens lärarutbildning låg
under HLS:s omsorg. Ljunggren tillsatte därför 1984 en arbetsgrupp
med uppdrag att börja utreda hur ett idrottsuniversitets akademiska organisation skulle kunna se ut. I arbetsgruppen ingick, förutom Stina
Ljunggren själv, professorerna Lars-Magnus Engström, P.-O. Åstrand
och Björn Ekblom. Förslaget, daterat 30/1 1985, sändes till Utbildningsdepartementet med kopia till Jordbruksdepartementet och f.d.
Universitets och högskoleämbetet (UHÄ), via HLS:s rektor (Ekblom et
al., 1985).2 Arbetsgruppen föreslog två organisationsalternativ: 1. bildandet av ett idrottsuniversitet med en egen idrotts- och hälsovetenskaplig fakultet (jfr med Lantbruksuniversitetet och Idrottsvetenskapliga fakulteten i Jyväskylä i Finland), 2. bildandet av en idrottshögskola
med fyra institutioner knutna till respektive fakulteten vid Karolinska
institutet, Stockholms universitet och Högskolan i Karlstad (i sin tur
knuten till Göteborgs universitet). De fyra institutionerna skulle vara
Institutionen för idrottsvetenskap, Institutionen för idrottspedagogik,
Institutionen för humanbiologi samt Institutionen för hälsolära och traumatologi. Institutionen för idrottsvetenskap skulle behandla vetenskapsområden som ”Idrott i skolan, Idrottslära inklusive friluftsverksamhet,
träningslära, rörelselära och idrottsplanering” (ibid.).
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RF fortsatte att plädera för behovet av en högskola för idrottens område. På Riksidrottsmötet (RIM), idrottens högsta beslutande instans,
antogs i december 1985 följande uttalande:
Riksidrottsmötet 1985 uttalar ett behov av en idrottshögskola för högre
idrottsutbildning och forskning inom för idrotten specifika ämnesområden. Riksidrottsmötet uppdrar åt Riksidrottsstyrelsen (RS) att
på lämpligt sätt hos regeringen aktualisera frågan om inrättandet av
en idrottshögskola.
(Sevelius & Wallin, 1985)
Även i motioner från enskilda politiker (1985/86: Ub568 och 1985/86:
Ub610) gavs stöd för behovet av att samla forskning och utbildning i fysisk fostran och idrott i en egen högskola. Motionärerna påtalade att behovet hade blivit mycket stort. I utbildningsutskottets betänkande från
samma år framgår dock att tiden ännu inte uppfattades som mogen.
Utskottet var inte villigt att utreda en högskoleenhet för fysisk fostran
och idrott (UbU 1985/86:24, s. 8).3 Däremot var man villig att ”ge regeringen till känna” att de medel som avsatts till de tre professurerna
i fysiologi, tillämpad fysiologi samt fysiologi särskilt kroppsövningarnas fysiologi, fortsatt skulle ligga kvar på Medicinska fakulteten vid KI.
Dessa medel kunde HLS således inte påverka, trots att professorerna
rent fysiskt var placerade i GIH:s lokaler. Utskottet markerade att de tre
tjänsterna var vikta för GIH och dess idrottslärarutbildning. Därmed
avstyrkte utbildningsutskottet motionerna om en egen högskola. Forskningen kunde tillfredsställas ändå.
Nya motioner i samma fråga fortsatte dock att komma in till riksdag
och utbildningsutskott. Behovet av en utredning om en idrottshögskola
kvarstod.4 De behov som betonades handlade om utbildning i ledarskap,
motorisk utveckling och friskvård, skolgymnastik och idrott samt
kunskap om idrottens fysiska miljö. Även behovet av att forskningsmässigt utveckla idrotten lyftes fram. Det saknades en strukturerad
idrottsforskning knuten till utbildning i Sverige (1986/87: Ub42; forskningsprop. 1986/87:80). Såväl socialdemokrater som centerpartister
hakade på frågan om bristen på forskning i och om idrott. En grupp
centerpartister skrev i en partimotion att regeringen borde tillkännage nödvändigheten av ett tvärvetenskapligt institut för idrotten och att
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detta borde förläggas till högskolan Falun-Borlänge. Bland annat poängterade motionärerna att den befintliga forskningen som bedrevs kommit att koncentreras på skolidrottens problem och mindre, om än alls,
på elitidrottens eller idrottsrörelsens verksamhet. Regeringen borde
därför ge UHÄ i uppdrag att utreda denna fråga, och då också överväga lokaliseringsfrågan. Man påpekade att den naturliga lokaliseringsorten var högskolan i Falun-Borlänge (Centerpartiet; KM 1986/87:91,
1986/87:39, se även vidare forskningspropositionen 1986/87:80). Högskolan Falun-Borlänge hade ett eget underlag, som stödde sig på en PM
av professor Bengt Saltin. Innehållet i denna PM liknade centerpartisternas sätt att formlera behovet av ett tvärvetenskapligt institut i just
Falun-Borlänge. Det fanns även stöd från andra partier (s, m, fp, vpk)
till att förlägga en utbildning just vid högskolan Falun Borlänge (se vidare UbU 1987/88:28). Moderata samlingspartiet anknöt också till
forskningspropositionen detta år (1986/87:80) och menade att regeringen borde tillkännage nödvändigheten av ett tvärvetenskapligt institut
för idrotten (1986/87:Ub 42). Förutom idrottsforskningens möjligheter
att utforska människokroppens förutsättningar att utföra extrema prestationer förelåg enligt Körlof m.fl (m) ett starkt behov av kunskap inom
så vitt skilda områden som skatter, doping, ekonomiska transaktioner,
nya material och läktarvåld. Skrivelsen innehöll även en noggrann genomgång av hur kunskapsläget såg ut i andra länder. Det konstaterades
att andra länder, som Norge och Finland, låg före Sverige.
Behovet av utbildning och forskning avseende fysisk fostran och
idrott togs även upp i motioner och i forskningspropositionen våren
1987 (1986/87:282). Det ansvariga statsrådet sade sig vara bekymrad,
men menade att frågan om högskoleutbildning i ämnet idrott skulle anstå tills dess att det fanns ett dokumenterat behov på arbetsmarknaden
av sådan utbildning (UbU 1987/88:28, s. 7, s 10). Lokala linjer gick att
anordna ändå (utan egen självständig enhet). Statsrådet ville dock återkomma till frågan om att tillgodose idrottens och idrottslärarutbildningens behov. Riksdagen å sin sida menade att frågan om en självständig högskoleenhet för fysisk fostran och idrott skyndsamt borde prövas
av regeringen (prop. 1986/87: 80, bil. 6 UbU 26). Detta fick till följd
att regeringen tillkallade en särskild utredare för frågor om utbildning och forskning inom fysisk fostran och idrott. Utredaren, Lars Liljegren, fick i uppgift att kartlägga vilka resurser inom ämnesområdet
som fanns i landet, behovet av utbildning inom området (utöver de befint-
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liga utbildningarna) och komma med eventuella förslag. Vidare ingick att
pröva olika lösningar för organisationen av utbildningen och forskning
inom fysisk fostran och idrott. Förslaget skulle genomföras med oförändrade eller minskade kostnader (Prop. 1987/88:100, bil. 10, s. 303).

Utredning I: slutsatser och förslag
I november 1987 lämnade Liljegren sin bedömning i utredningen Idrottens forskning och högre utbildning (SOU 1987:70). Han var inte beredd
att föreslå inrättandet av en självständig högskola, däremot förordade
han att en delegation på jordbruksdepartementet snarast skulle inrättas med uppgift att lämna förslag om en mer permanent organisation
för idrottens forskning och utbildning. Därtill borde delegationen snarast starta en dialog med intresserade högskolor, landsting och företag
om gemensamma satsningar. Delegationen, med representanter för regeringskansli, idrottsrörelse, landstingsförbundet, kommunförbundet,
UHÄ och forskningsnämnder, skulle söka förankra idrottsforskningen i de olika forskningsråden och inom styrelsen för teknisk utveckling.
Det befintliga Idrottens forskningsråd (IFR) borde enligt utredningen
läggas ned och professuren i idrottspedagogik vid HLS, som innehades
av Lars Magnus Engström, och som idrottsrörelsen bekostat under en
treårsperiod, permanentas. ”Idrott” skulle få bli en självständig institution på HLS och KI:s resurser skulle ställas till idrottsforskningens
behov på ett bättre sätt. En miljon kronor per år av KI:s forskningsanlag skulle exempelvis avsättas till idrottsforskning och till laboratoriet på Institutionen för fysiologi III. Därtill skulle fyra nya professurer
utses, en i idrottspedagogik vid Umeå universitet, en i idrottshistoria
vid Stockholms universitet, en i idrottsmedicin vid Umeå universitet
och en i idrottsskadeförebyggande medicin vid Hälsouniversitet i Linköping. RS borde också överväga att finansiera en professur med bred
idrottsanknytning. Och regeringen skulle noga pröva möjligheten till
regionala satsningar och en eventuell placering av en idrottsfakultet vid
den planerade högskolan i Södertörn (SOU 1987:70).
Ett skäl till förslaget om ett avskaffande av IFR var problemet med
att övriga forskningsråd visade litet intresse för idrottsforskning och
kanske till och med räknade med att idrottsforskningens behov var tillfredsställt i och med IFR. På så sätt hamnade idrottens behov utan-
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för möjligheten till en större finansiering. Istället för en egen högskola
menade utredare Liljegren att enstaka kurser, liksom en ny utbildningslinje om 120 p kunde inrättas vid HLS. Styrelsen vid HLS skulle kompletteras med en representant från idrottsrörelsen och ges avgörande
inflytande över professorerna vid Institutionen för fysiologi III på KI.
Allt skulle finansieras med befintliga medel (från KI och IFR).
Resultatet av utredningen blev bl.a. att en delegation tillsattes. Delegationen lade ganska omgående fram ett betänkande om att ett centrum
för idrottsforskning, en sammanhållen organisatorisk enhet för idrottsforskning skulle bildas. Detta betänkande kom dock aldrig att remissbehandlas. Ansvarigt statsråd valde istället att föreslå 1987/88 års riksdag att ett Centrum för idrottsforskning (CIF) skulle inrättas i Stockholm
per den 1/1 1989 (Prop. 1987/88:100, bil 10). Så skedde också. Vid CIF
skulle forskning och forskarutbildning bedrivas. CIF skulle vara en organisatorisk enhet gemensam för KI, HLS och Stockholms universitet (SU). Utöver de resurser som fanns vid CIF skulle övriga resurser
vid andra högskoleenheter ingå, dock oklart vilka som avses. Och eftersom idrott och motion engagerade många människor skulle det vara naturligt om andra medel än statliga ställdes till förfogande för forskning
och utbildning rörande idrott. Ett centrum för idrottsforskning skulle
kunna underlätta för intressenter att se samverkansmöjligheter. Statsråden Ulf Lönnqvist, jordbruksdepartementet och Bengt Göransson, utbildningsdepartementet, kom också överens om att medel för de fyra
professurerna skulle föras över från jordbruksdepartementet till utbildningsdepartementet. Men beslutet om en självständig högskoleenhet
inom området fysisk fostran och idrott fick vänta ännu ett tag.

Utredning II: förslag och slutsatser i betänkandet
Åre 1988, när GIH firade sitt 175-års jubiléum, började både behoven
och kraven på en självständig högskola tas på allvar av riksdag och regering. En, som Ljunggren skriver, ”mansstark” delegation fick företräde i utbildningsutskottet på begäran av GIH. Delegationen bestod av
Karl Frithiofsson, ordförande i RS och GIH:s linjenämnd, Olle Österling, rektor för HLS, den nyblivna föreståndaren för CIF, professor
Lars- Magnus Engström och Stina Ljunggren, ”rektor” för GIH, til�-
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lika vice ordförande i RS och ledamot av CIF:s styrelse. De motioner i
ärendet som sedan kom under 1988–1989 var brett förankrade i flera
politiska läger, oaktat att beslutet om CIF hade tagits. Center- och
folkpartister samt moderater motionerade i frågan (Se exempelvis 1988/
98 Ub639, Ub662, Ub669, Ub728, Ub815 samt 1985/86:24). I februari1988 togs en motion av Karin Falkmer (m), riksdagsledamot och gymnastikdirektör, upp i utbildningsutskottet (1988/89: Ub 520). Ledamöterna ändrade till slut sin uppfattning i frågan om en självständig högskoleenhet för idrotten, bejakade behovet samt fann skäl att föreslå en ny
utredning (1988/89: Ub U22, En självständig högskola för fysisk fostran och
idrott i Stockholm. Utbildningsutskottet yrkade riksdagens bifall till både
Falkmers (m), motion (1988/89: Ub520) och en motion från Bengt Westerberg (fp), (1988/89: Ub802). Samtidigt avstyrkte utbildningsutskottet
andra yrkanden vilka innehöll en utökning av antalet platser vid Örebro
högskola, inrättandet av en 120 p utbildning inom idrottens område i
Linköping samt en idrottsvetenskaplig utbildning vid högskolan FalunBorlänge (1988/89:UbU22).
Utifrån utskottets förslag beslöt regeringen den 31/8 1988 om en (ny)
utredning av en självständig högskoleenhet i Stockholm för grundläggande utbildning inom idrottens område. En särskild utredare, Christer Wretborn, tillsattes. Han fick åtta månader på sig att utreda hur en
dylik idrottshögskoleenhet skulle organiseras och finansieras. Betänkandet fick namnet En idrottshögskolestruktur, organisation och resurser för
en självständig högskola på idrottens område (SOU 1990:3).
Det utbud av högskoleutbildning inom idrott som han fann i sin kartläggning var litet och många av kurserna var inriktade mot pedagogik.
Embryon till permanenta kurser och linjer fanns. I Östersund, under
Vårdhögskolan, fanns särskilda kurser för idrottsaktiva utövare. I Falun–
Borlänge fanns ambitioner om att det av RF beslutade idrottsvetenskapliga institutet, Lugnets idrottsvetenskapliga institut, skulle bedriva
fler kurser och mer forskning, än de ledarskaps- och idrottsprestationskurser som redan gavs. Institutet drevs av medel från Falu kommun och
Kopparbergs Läns Landsting. På Örebro högskola fanns utöver en ettoch tvåämnesidrottslärarutbildning, en idrottsvetenskaplig kurs om
40–60 p samt en kurs i arbetsvetenskap (ergonomi). Linköpings universitet hade ambitionen att driva kurser i idrottsmedicin, och vid Göteborgs universitet gavs redan kurser inom idrottspedagogik, friskvård
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och idrottsmedicin. Slutligen hade Gävle sedan en tid tillbaka startat en
tvåårig friskvårdsutbildning. Wretborn konstaterade att det inom högskolutbildning bara var Specialidrottslärarlinjen vid GIH som hade ett
nära samarbetet med RF. Beträffande utbildning i ”kroppsövning och
fysisk aktivitet” (praktisk idrott) fanns detta endast vid GIH i Stockholm (GIH-S) och Örebro högskola (GIH-Ö). Totalt fanns nio professorer i landet inom idrottsfältet. De flesta hade en humanbiologisk inriktning. Det år då utredningen pågick hade IFR en budget till
idrottsforskning på 2,4 Mkr.
Utanför högskoleområdet förekom dock rikligt med kurser i ledaroch tränarskap, inte minst inom folkhögskoleutbildningar profilerade mot idrott. Särskilt utmärkande var Bosöns idrottsfolkhögskola och
Lillsveds gymnastikfolkhögskola. 37 folkhögskolor hade en fritidsledarlinje, varav 10 med en profil mot idrott. Wretborn poängterade också i sin utredning att en stor minskning av antalet idrottslärarplatser
hade skett mellan åren 1985/86 och 1989/90 (från 251 till 101 nybörjarplatser). Framöver skulle det finnas ett ökande behov av ett- och tvåämnes lärare i idrott. Mellan åren 2006 och 2011 beräknades behovet vara
minst 401 nybörjarplatser per år. Läsåret 1989/90 hade ett-ämneslinjen
på GIH drygt 20 förstahandssökande per plats, vilket var 10 ggr fler än
till tvåämnesutbildningen vid Örebro högskola Specialidrottslärarlinjen vid GIH hade drygt 140 sökande till de 45 platser som fanns att tillgå (SOU 1990:3).
I Wretborns utredning ingick inte att föreslå ett namn för den nya
högskolan. Detta fanns redan angivet: Idrottshögskolan i Stockholm.
Däremot låg det i hans uppdrag att ge förslag om vilka högskolans huvuduppgifter skulle vara. Wretborn konstaterade att två av Idrottshögskolans huvuduppgifter var att bedriva idrottslärarutbildning och att
utveckla lokala linjer och kurser. Fler användare än RF hade behov av
kvalificerad arbetskraft med kompetens inom området idrott och fysisk fostran (SOU 1990:3, s. 72). En viktig uppgift för Idrottshögskolan var således att utveckla och fördjupa ämnet idrott som högskoleämne. Till detta behövdes särskilda medel. Dessa kunde tas från anslaget
för forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning m.m.
Inom ramen för statens samlade stöd till idrotten borde således 1.2
Mkr överföras för den merkostnad som uppstått när en institution för
idrottslärarutbildning nu skulle övergå till att bli en självständig hög-
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skola (ibid., s. 12). Den föreslagna högskolans lokaliseringen skulle vara
i ”HLS lokaler för idrottslärarutbildning”, dvs. i GIH:s lokaler. Verksamma lärare och övriga anställda vid GIH skulle erbjudas fortsatt
tjänstgöring vid den nya självständiga högskolan.
Remissinstanserna gav sitt stöd till betänkandet (SOU 1990:3). Dock
fanns kritiska röster. RF markerade att utredningen var ett hastverk
och saknade fördjuning. Högskolans övriga uppgifter, vid sidan av huvuduppgiften att bedriva en idrottslärarutbildning, var inte tillräckligt
utförligt behandlade (ibid., s. 115). Därtill skulle det vara fel att lägga
ned specialidrottslärarlinjen för att frigöra medel till att utveckla nya
kurser och linjer. RF fick här stöd i sin kritik från bl.a. Svenska Hockeyförbundet och Sveriges Förenade Studentkårer.

Beslutet: en idrottshögskola i Stockholm
Baserat på betänkandet och remissvaren lade statsrådet Lena Hjelm
Wallén fram förslag om inrättandet av en ny högskoleenhet per den 1/7
1992. Namnet som togs av riksdag och regeringen blev Idrottshögskolan i Stockholm (prop 1990/91: 100, bil 10, s. 113–114). Förslaget innebar en enhet för grundläggande högskoleutbildning utan fasta forskningsresurser. Den forskning som skulle bedrivas (och redan bedrevs)
skulle kunna baseras på medel från andra fakultetsorgan och högskolor. Därför kunde den forskning som skulle bli aktuell stöttas av andra
humanistiska, samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteter. Och
dessa fanns representerade i Stockholm, liksom Centrum för idrottsforskning som just inrättats. CIF skulle inte påverkas av inrättandet
av en idrottshögskola. Avsikten var att den nya självständiga högskolan skulle bedriva grundläggande utbildning i idrott för skolväsendets,
idrottsrörelsens och andra avnämares behov (s. 114). I detta låg även att
genom forskningsanknytning utveckla och fördjupa den utbildning
som högskolan skulle svara för. Medel till ökad forskningsanknytning
tillsköts därför i särskild ordning (450 000 kr), men inga fasta forskningsresurser tilldelades.
Ljunggren summerade i en skrivelse till personalen vad som hade
möjliggjort vägen fram till en ny utredning och med den ett positivt beslut om en fristående högskola inom idrottens område i Stockholm. Ar-
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gumenten var att det saknades förutsättningar för att på högskolenivå
främja utveckling och forskning inom ämnet idrott, att den fysiologiska
institutionens forskarinsatser var världsberömda och att den redan hade
etablerade kontaktnät och upparbetade traditioner inom forskning, att
fysisk träning, idrott och friluftsliv blivit allt viktigare för hälsosituationen i landet, att idrotten har en preventiv friskvårdande karaktär, att det
fanns stora behov av idrottslig utbildning med hänsyn till idrottens breda och omfattande verksamhet såväl i skola som på fritid, att den motoriska inlärningen och utvecklingen har stor betydelse för barn och unga
samt att den ökade möjligheten till internationalisering och utbyte var
till gagn för en utveckling av svensk idrott. Därtill fanns ju redan lokaler, kompetens och attraktiva utbildningar, inklusive idrottens högsta
specialutbildning, att bygga vidare på. Vid GIH låg redan Centrum för
idrottsforskning och här fanns också landets enda professor i idrottspedagogik (Ljunggren 1988).
Det som hände när utbildningsutskottet väl lämnat sitt betänkande
om en fristående idrottshögskola var att utskottet därmed också hade
tagit ställning till CIF:s placering och framtida roll samt hur man skulle förhålla sig till IFR (Idrottens forskningsråd), det råd som närmast
var att likna vid ett privaträttsligt sektorsforskningsorgan. De medel
som fanns hos IFR var medel som staten ställde till RF:s förfogande och
som fördelades genom rådet. Förslag fanns att CIF skulle ställas under
den nya idrottshögskolans styre. Men Utbildningsutskottet menade att
detta inte var förenligt med centrets grundkoncept och inte heller med
grundforskningsrådens ställning. Det fattades beslut om att CIF skulle läggas vid GIH och att medlen från idrottens forskningsråd skulle
överföras, men CIF skulle därutöver inte stå under GIH:s styre. Man
förordade dock att de berörda professorerna i Stockholm på ett lämpligt sätt skulle knytas till den nya högskolans kollegium (1990/91 UbU
11, s 14).
Flera politiker, bl.a. den tidigare motionären Karin Falkmer (m),
påtalade behovet av fasta forskningsresurser, att en självständig idrottshögskola behövde ges rätta och bra förutsättningar, och att forskningen inte fick ”toppstyras” av regeringen (Kulturutskottets betänkande;
prot. 1989/90:136). Medel till såväl forskning som forskarutbildning
och ämnesutveckling skulle finnas.
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Idrottshögskolan inrättas
Våren 1991 beslöt Riksdagen om inrättandet av en ny högskoleenhet
den 1/7 1992 (prop 1990/91:100, bil 10, sid 113 ff, 1990/91 UbU 11). Beslutet innebar att idrottslärarlinjen skulle överföras från HLS, att specialidrottslärarlinjen skulle upphöra, att den nya högskolan skulle ges
i uppdrag att bedriva utbildning på lokala linjer och fristående kurser
för yrkesverksamhet inom idrottsrörelsen och andra sektorer av arbetsmarknaden. Idrottshögskolan skulle vidare utveckla och fördjupa ämnet
idrott som högskoleämne. Regeringen utsåg en interrimstyrelse med
uppgift att förbereda högskolan för sin självständighet. Huvuduppgifterna var att besluta om organisation och utbildningsutbud, att lämna
förslag till regeringen om rektor, att fastställa högskolans budget, anställa personal och lämna en så kallad budgetframställan för de kommande verksamhetsåren 1993/94–1995/96.
En viktig uppgift för Idrottshögskolan var att utveckla ämnet idrott
som högskoleämne (prop 1990/91). Propositionen lyfter fram att ämnet rymmer [---] ett brett utvecklingsområde på kroppsövningsfältet
alltifrån den konstnärliga dimensionen med rytmik, rörelse och dans
till olika specialidrotter med tävling [---] (ibid. s. 14). Noteras kan också att redan de tidiga motionärerna i utbildningsutskottet, bl.a. Larz
Johansson (c), till beslutet om en självständig högskola ville anföra behovet av att utveckla idrottsämnet till ett eget vetenskapsområde. Detta var i sig ett viktigt argument för att lyfta fram behovet av fasta forskningsresurser vid den nya högskolan. Idrottshögskolan inrättades dock
utan fasta forskningsmedel, även om regeringen i ett beslut förstärkte
forskningsmedlen till IFR med 1 Mkr. Motivet som anfördes var att det
både ur idrotts- och folkhälsosynpunkt var angeläget att stärka forsknings- och utvecklingsarbetet på idrottens område (Prop. 1989/90:90,
s. 65). I propositionen 1990/91:100, konstateras också att det i och med
inrättandet av en självständig högskola skulle finnas nio professurer i
olika idrottsrelaterade discipliner plus CIF.
På GIH, den blivande högskolan, fanns läsåret 1991 drygt 432 programstuderande fördelade på ett-ämneslärarutbildning, grundskollärarutbildning idrott och annat ämne, därtill specialidrottslärarutbildning samt cirka 65 fristående kursplatser på halv- eller kvartsfart inom
Friskvård, Specialpedagogik och Ledarskap/mental träning.6 Startbudgeten som Idrottshögskolan erhöll var sammanlagt på 20.6 Mkr.
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Rektor, namn och logotyp
Interrimstyrelsens 11 ledamöter utsågs successivt och en arbetsordning
togs fram (Zune, 1991a, b). Interrimstyrelsen fick dock problem relativt omgående då den av regeringen utsedde sekreteraren Jean Pierre
Zune blev sjukskriven. Planeringen av organisation och utbildningsutbud försenades.
Namnfrågan var förhållandevis enkel eftersom namnet angavs i propositionen: Idrottshögskolan i Stockholm.7 Akronymen för idrottshögskolan i Stockholm blev IH, även om IHS användes under de första månaderna av interrimstyrelsens verksamhetsperiod. Vad gällde logotypen
beslöt interrimsstyrelsen att denna skulle anknyta till den gamla logotypen (Interrimstyrelsen, protokoll 1992-03-27). När den nye rektorn
tillträdde ändrades detta beslut och en helt ny logotyp togs fram. Något anekdotiskt kan tilläggas att studentkåren aldrig kom att acceptera
den nya logotypen, utan fortsatte att använda den gamla (figur 1). Först
i samband med högskolans namnbyte år 2005, återtogs den tidigare logotypen med akronymen som tillägg (se kommande kapitel). Samtliga
anställda på f.d. GIH fick möjlighet att tacka ja till fortsatt tjänstgöring
vid den nya högskolan. Inom administrationen fick personalen möjlighet att ”kryssa för” var de helst vill tjänstgöra. Totalt bestod den administrativa staben, inklusive städpersonal och vaktmästeri av 10 personer.

Figur 1. Till vänster GIH:s ”gamla logotyp” i studentkårens tappning. Till höger den nya logotyp som representerade den självständiga högskolan.

Tillsättning av högskolans rektor och personal
Rekryteringen av en rektor påbörjades våren 1992. En valförsamling
med sex representanter från lärarna, sex från de fackliga organen och
tre studentrepresentanter ansvarade för rekryteringsprocessen. Fem sökande kvalificerade sig till en hearing med personlen: Ingemar Wed-
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man, professor i pedagogik vid Umeå universitet, Arne Ljungqvist, professor patologi vid KI och ordförande i RS, Björn Ekblom, professor i
fysiologi vid KI/GIH (fys III), Hans Sjöberg, SU, fil.dr i psykologi och
f.d. GIH studerande samt Lars-Inge Ström, skolchef i Linköping. Valförsamlingen arbetade intensivt med att försöka enas om ett förslag.
Processen drog ut på tiden. Den slutliga omröstningen landade i 14 röster för Ingemar Wedman och tre för Arne Ljungqvist. Ingemar Wedman drog sedan tillbaka sin ansökan och Arne Ljungqvist utsågs till
rektor den 10/6 1992.

Utbildningsutbud
Den 24/9 1991 beslöt interimsstyrelsen att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda det kommande utbildningsutbudet för Idrottshögskolan. Först i november meddelades förslag på lärarrepresentanter från
dåvarande prefekten Gustav Hansson. Förutom lärarepresentanterna
Gunnar Teng och Alf Thorstensson i interimsstyrelsen, kom Birgitta
Fagrell, Jan Seger och Björn Bolling att ingå i arbetsgruppen för utbildningsutbudet. De RF-representanter som utsågs var Marianne
Söderberg, Anders Lundin och Peter Reinebo. Arbetsgruppens sammansättning var klar först i januari 1992 .
Vid GIH pågick sedan en tid ett utredningsarbete om en friskvårdsutbildning och redan i maj 1991 hade rapporten Hälso- och friskvårdsutbildning vid GIH i Stockholm presenterats. Högskoleadjunkt Gunnar
Teng hade arbetat fram förslaget som del i en halvtidstjänst, bekostad
av mejeribolaget Arla (Teng, 1991). Något senare erhöll GIH medel från
Arbetsmiljöfonden, vilket innebar att ytterligare en tredjedelstjänst kunde läggas på arbetet med att ta fram underlag för att tillgodose samhällets
behov av en friskvårdsutbildning. Utredningsarbetet inkluderade också
de andra utbildningsinriktningar som funnits med i Wretborns förslag,
dels skolområdets behov av en idrottslärarutbildning, dels lokala kurser för idrottens behov. Birgitta Fagrell vidareutvecklade tillsammans
med Teng det första underlaget. Det reviderade förslaget döptes till En
idrottshögskola i Stockholm och låg färdigt i januari 1992. (Teng & Fagrell, 1992). Där tecknades ett studieupplägg med ett basår bestående av
tre moduler: praktisk idrott (idrottslära), pedagogik och humanbiologi.
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Efter basåret skulle utbildningen fördjupas mot de olika studieinriktningarna lärarskap, hälsopromotion och kurser för idrottsrörelsens behov. Utbildningarna var tänkta som treåriga med möjlighet att som student gå vidare till forskarutbildning.
Den sammansatta arbetsgruppen med representanter från GIH och
RF nådde enligt interrimstyrelsens protokoll inte fram till ett gemensamt förslag. Det som då hände var att ordföranden för interrimstyrelsen lade för fram ett eget förslag till utbildningsutbud. Detta väckte
protester. Lärarrepresentanterna menade att interrimstyrelsen framförallt tillmötesgått RF-representanternas förslag och därmed kringgått
riksdagens beslut om att lägga ned SIL. I riksdagens beslut ingick att
specialidrottslärarlinjen skulle avskaffas och att de 45 platserna skulle
användas till utveckling av andra efterfrågade kurser. Förslaget saknade också en struktur för hur kurser skulle kunna bygga på varandra.
Tonen är vass i skrivelsen från en av lärarrepresentanterna i arbetsgruppen. Representanten var irriterad över hur arbetet drivits fram till
beslut, bl.a. saknades protokoll. Besvikelsen var stor över att den nyinrättade högskolan inte skulle komma att erbjuda ett utvecklat och förnyat
utbildningsutbud (Fagrell, 1992-02-10; se även MBL-protokoll, daterat
1992-03-27).
I beslutet om Idrottshögskolans första utbildningsutbud gavs utrymme
dels åt de redan av staten fastställda platserna till ett-ämneslärarutbildning, dels åt två-ämneslärarutbildning för studerande i idrott och
annat ämne från HLS samt utrymme åt fristående kurser (specialpedagogik 21–40p, ledarskap mental träning 10p samt friskvård 1–40p).
Trots protesterna fattade interrimstyrelsen beslut om att 25 platser
skulle ges åt en lokal variant av SIL (Interrimstyrelsen protokoll 199203-27). Interrimstyrelsen konstaterade att i dess uppdrag ingick inte att
ta ställning till forskning och forskarutbildning. Beslutet om utbildningsutbudet irriterade också Svenska Gymnastiklärarsällskapet (SGS)
som reagerade över att interrimstyrelsen frångått riksdagens beslut och
infört ”en lokal linje”. SGS skrev till dåvarande utbildningsminister Per
Unckel (SGS, 1992-05-07). Utbildningsministern lämnade skrivelsen
utan åtgärd och vidarebefordrade den istället till ordförande i interrimstyrelsen (Se Utbildningsdepartementet, 1992; Interrimstyrelsen, 199206-30).
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Forskning och forskningsanknytning
Även om inte forskning och forskarutbildning skulle ingå i den nyinrättade högskolans uppdrag (vilket nogsamt påpekades vid ett par tillfällen av interrimstyrelsens ordförande och sekreterare) hindrade detta inte att professorerna med knytning till Idrottshögskolan och Centrum för idrottsforskning fann anledning att ta egna initiativ. Den 24/2
1992 bildades en arbetsgrupp med professorerna Bengt Saltin, Jan Henriksson, Björn Ekblom, Lars-Magnus Engström och Jan Lindroth. De
betonade att det var av stor vikt att frågan om forskning och forskningsanknytning väcktes och att undervisningsuppdragen preciserades. Frågan om kostnader för laboratorierna vid Institutionen för fysiologi III var också angelägen. Vid denna tid var det inte forskarutbildningen som var i fokus i skrivelserna utan möjligheten att kunna
bedriva forskning vid den nyinrättade högskolan (Saltin, 1991-10-18,
1992-03-30; se även Lindroth, 1991-10-20)

Från institution till högskola
Den självständiga idrottshögskolan för idrottens, skolans och samhällets behov etablerades efter en process på 12 till 13 år. F.d. GCI hade
varit ett självständigt institut i 164 år, som egen institution (GIH) under HLS i 15 år och blev således efter 179 år en egen högskola. Förväntningarna var stora. Uppdraget var en utmaning. Det var brett definierat, oklart i mer konkreta termer och begränsat till grundutbildning.
I det kommande kapitlet ges en bild av vad som kom att karakterisera
Idrottshögskolans verksamhet de första två decennierna.
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Noter
Formellt var GIH vid denna tid en institution inom Högskolan för lärarutbildning i Stockholm (HLS), och Ljunggrens titel var prefekt. I dagligt tal användes benämning rektor.
2
Skrivelsen överlämnades till HLS (85-01-15, dnr.6/85) och gick sedan vidare till utbildningsdepartementet, undertecknad av Olle Österling, rektor vid
LHS. Arbetsgruppen bestod av Ekblom,B., Engström, L-M., Ljunggren, S.
och Åstrand, P.-O. (Ekblom et al. 1985-01-14)
3
Utbildningsutskottets betänkande 1985/86:24. Avslaget daterat 13 maj 1986.
4
Se exempelvis motion till riksdagen av 7 centerpartister; 1986/87: Ub536 .
5
Centrum för idrottsforskning (CIF) skulle inrättas i Stockholm per den 1/1
1989. Inrättandet av de fyra professurerna skedde den 1/1 1989 i historia, särskilt
idrottshistoria vid SU, den 1/7 1989 i pedagogik, särskilt idrottspedagogik och
idrottsmedicin vid UmU samt i idrottsmedicin vid LiU.
6
Regeringsbeslut 11/7 1991, dnr 1790/91.
7
I en intern GIH-utredning om en framtida friskvårdsutbildning (Teng, 1991)
fanns ett förslag om att behålla namnet GIH, men att låta akronymen beteckna
Gymnastik-Idrott-Hälsa. Förslaget kom dock aldrig upp till diskussion på interrimstyrelsen.
1
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Centerpartiet. Kommittémotion (KM) 1986/87:39. Boo, K. m.fl. Motion ang.
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idrott.
UbU 1987/88:28 Forskning och utbildning som avser fysisk fostran och idrott. Förslag till riksdagen om CIF:s inrättande, s. 10.
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1988/89:UbU 22. En självständig högskola för fysisk fostran och idrott i Stockholm.
s. 16–17.
1988/89: Ub520 Falkmer, K. (m) vari yrkas att riksdagen beslutar att inrätta en
idrottshögskola i Stockholm.
1988/89: Ub802 Westerberg, B. (fp) vari yrkas förslag om inrättandet av en högskola.
1988/89 Ub639 (fp) om behov av utbildning inom idrottens område.
1988/89 Ub669 (s) om behov av utbildning inom idrottens område.
1988/89:Ub662 (c) idrottsvetenskaplig utbildning vid högskolan Falun Borlänge (yrkande 1 och 2).
1988/89:Ub728 (c) idrottsvetenskaplig utbildning vid högskolan Falun Borlänge yrkande 25.
1988/89:Ub815 (c) idrottsvetenskaplig utbildning vid högskolan Falun Borlänge yrkande 1.
Protokoll 1989/90:136. Kulturutskottets betänkande; §17 Forskning. Anförande 152 av Karin Falkmer (m).
UbU 1990/91:UbU11. Vissa för högskolan gemensamma frågor och anslag
Prop. 1989/90:90. Regeringens proposition om Forskning (tilläggsbeslut).
Prop. 1990/91: 100., bil 10, s. 113–114. Regeringsbeslut 11/7 1991. Dnr 1790/91.
Beslut om idrottshögskolan i Stockholm

Protokoll interrimstyrelse
Interrimstyrelsen (MBL1992-03-12:§4) Utbildningsutbud.
Interrimstyrelsen (1992-03-27:§42). Beslut namnfrågan. Dnr 3/92.
Interrimstyrelsen (1992-06-10:§64). Rektorsutseende.
Interrimstyrelsen (1992-05-20:§57). Ordförandebeslut: Förslag organisation för
MBL-förhandling.
Interrimstyrelsen (1992-06-26). Beslut organisation. Dnr 46/92.
Interrimstyrelsen (1992-06-24:§74). Avtal mellan KI, LHS, SU.
Interrimstyrelsen (1992-06-30). Svar till Svenska Gymnastiklärarsällskapet
(SGS). Dnr 44/92.
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Mellan akademi och profession
En betraktelse över de första två decennierna som
egen högskola
Suzanne Lundvall

Detta kapitel syftar till att ge en övergripande beskrivning av lärosätets första dryga två decennier som självständig högskola. Framställningen baseras på mål- och visionsdokument, ansökningar och granskningar, styrelseprotokoll och formella skrivelser. Texten är i huvudsak
kronologisk i sin uppbyggnad och har ett inifrånperspektiv. Den följer
de olika rektorernas förordnandetid och avslutas med en sammanfattande betraktelse. Vägen till en självständig högskola skildras i föregående kapitel. Att sammanfatta dryga två decennier är svårt. Vilka enskilda delar ska väljas ut som särskilt betydelsefulla för verksamhetens
utveckling och lärosätets position? Ett sätt är att utgå från högskolans
uppdrag, ett annat att ta utgångspunkt i den målanalys som påbörjades i slutet av 1980-talet, men som aldrig avslutades (Måldiskussion lärarkollegiet, 1990). Ytterligare ett sätt är att beskriva när och vilka examensrättigheter som erhållits över tid. Examensrätter är laddade med
både konkreta och symboliska betydelser eftersom de tydliggör kravbilder för vilken typ av kompetens som ett lärosäte förväntas ha, kortoch långsiktigt. I denna text kommer olika aspekter av ovanstående att
beröras.

Perioden 1992–1998

Organisationen växer fram
När riksdagen beslöt att GIH skulle bli ett självständigt lärosäte för
idrottens, skolans och samhällets behov tillträdde en interrimsstyrelse

29

som fick ett drygt år på sig att få en organisation och ett utbildningsutbud på plats. När professor Arne Ljungqvist från Karolinska institutet (KI), tillträdde som rektor höstterminen 1992, fanns därför redan
en organisation med två institutioner beslutad: institutionen för idrott och
hälsovetenskap samt institutionen för idrotts- och hälsodidaktik. Namnen på
institutionerna avspeglade den fördelning av ämnen, utbildningsprogram och lärare som beslutet i praktiken innebar.
Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap med docent Alf Thorstensson som prefekt, skulle ansvara för det helt nystartade hälsopedagogprogrammet (H) och det program, tränarprogrammet (T), som
skulle ersätta det tidigare specialidrottslärarprogrammet (se vidare del
II). Till detta kom ansvaret för de i programmen ingående kurserna
inom ämnena fysiologi, tillämpad fysiologi, biomekanik, nutrition, hälsolära och pedagogik. Institutionen för idrotts- och hälsodidaktik med
högskoleadjunkt Gunnar Teng som prefekt, skulle ansvara för idrottslärarprogrammet, och för grundskollärarutbildningens idrottslärardel. Den senare gavs på uppdrag av Lärarhögskolan i Stockholm (LHS,
f.d. HLS). Denna institution företrädde idrottsläran, dvs. de praktiska
idrottskurser som inkluderade idrottsdidaktik och metodik (bollspel,
friluftsliv, gymnastik, friidrott, dans, rytmik och rörelse, inklusive pedagogiskt drama) samt kurser inom den verksamhetsförlagda praktiken
ute på skolor. Utöver de två institutionerna etablerades en högskolestyrelse med av regeringen utsedda externa ledamöter.1 Till den nyinrättade posten som förvaltningschef rekryterades Yvonne Wessman från
Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ).

Måldokument
I Idrottshögskolans (IH) första måldokument formulerade rektor
Ljungqvist såväl generella mål för högskolan som mål för forskning, utbildning och lokalsituationen. Han pekade på behovet av att inom en
snar framtid säkerställa en ”[---] fullständig högskola och en högskolemässig grundutbildning i ordets rätta bemärkelse för studenter på de
olika programmen med möjligheter för dessa att gå vidare till allt högre akademiska examina” (Ljungqvist, 1994, s. 1). För detta krävdes
fasta forskningsanslag och högre akademiska tjänster. Att erhålla exa-
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mensrätt för kandidatexamen var en första viktig pusselbit. Ljungqvist
var påtagligt missnöjd med att regeringen inte följt remissinstansernas
synpunkter, och då särskilt idrottsrörelsens remissvar. IH skulle inte
bara bedriva grundläggande utbildning utan ha en fast organisation för
forskning och forskarutbildning (ibid., s. 2). Idrottsrörelsen som hade
haft en så stor betydelse för högskolans tillkomst, hade ju de facto underkänt utredarens såväl kostnadsberäkningar som förslag om enbart
grundutbildningsansvar.
Ljungqvists roll som rektor var nu att övertyga statsmakterna om
nödvändigheten att IH verkligen tillförsäkrades en fast forskningsorganisation – och detta helst på kort sikt. ”Idrottsrörelsen kan här vara till
god draghjälp”, konstaterade Ljungqvist (ibid., s. 2). I dokumentet betonas fler områden som angelägna att tillgodose, t.ex. idrottens rörelselära, idrottens juridik och ekonomi, idrottssociologi m.fl. IH:s roll borde
vara att bli centrum i ett nätverk och ha egna fasta forskningsresurser
inom områden som var tillgodosedda av andra högskolor/universitet.
IH skulle kunna vara samarbetspartner till dessa och gärna en motor.
Forskningen och dess organisation var vid denna tid beroende av samverkan med Karolinska Institutet (KI) inom fysiologi och biomekanik,
Stockholms universitet (SU) inom idrottshistoria och Lärarhögskolan i
Stockholm (LHS) inom idrottspedagogik.
En annan strategisk fråga var lärosätets lokalsituation. I måldokumentet är utgångspunkten för lokalfrågan att skapa ”en rimlig fysisk
närhet mellan olika arbetande enheter” (ibid., s. 4). Det handlade om att
samordna all idrottsrelaterad forskning, dels den som genomfördes på
Institutionen för fysiologen III, dels den som bedrevs i tegelbyggnaden
vid huvudbyggnaden. Därtill skulle all administration i den gröna provisoriska barack som kommit till 1960, flyttas in i en gemensam byggnad. I den bästa av världar skulle den nya byggnaden kunna stå färdig
1997. Med facit i handen blev lokalfrågan en följetong. En ny- och ombyggnation stod klar först sommaren 2012 (se vidare del IV).

En första ansökan om kandidatexamen
Tre år efter IH:s bildande lämnade rektorsämbetet in en första ansökan
om rättighet att utfärda kandidatexamen i ämnet idrott till Kanslersäm-
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betet/Högskoleverket (HSV, 1995a). Ansökan vann inte gehör (HSVb,
1995). Kanske var den mera att betrakta som en testballong för att utröna om det var möjligt för en högskola att med automatik och av princip
kunna erhålla en kandidatexamensrätt. I rektorsämbetets svar på beskedet om avslag antyds detta (RÄ, 1995). HSV avstyrkte med motiveringen att IH som fackhögskola saknade en tillfredsställande ämnesbredd
(HSV, 1995b).

Utbildning och kvalitet
Det fanns under de första åren också andra frågor av strategisk natur
kring IH:s utbildningsutbud. Den nya nämnden, utbildningsnämnden
(UN) hade i uppdrag att dels etablera ett helt nytt tvåårigt utbildningsprogram uppbyggt kring hälsopedagogik och hälsolära (hälsopedagogprogrammet), dels i grunden revidera och utveckla ett annat, tränarprogrammet (f.d. specialidrottslärarprogrammet ). Ytterligare en fråga
var hur IH skulle ta till vara friheten att som egen högskola besluta om
nya utbildningar och kurser. Etableringen av en förkortad utbildning i
idrott, Idrott 80p, ämnad för studerande som redan läst ett annat högskoleämne, blev ett sådant beslut (ÅR, 1995/96). Med 80p i idrott (två
års studier) kunde studenten utbilda sig vidare till tvåämneslärare eller
söka tränarprogrammet etc.
I utbildningsnämndens arbete ingick att utveckla ett program för
kvalitetssäkring. Ett påtagligt motiv till att snabbt ta fram ett sådant var
dåvarande utbildningsminister Per Unckels uttalade ambition att framöver fördela medel utifrån kvalitetskriterier (se Prop. 1993:117; Prop.
1992/93:169). Nämnden anlitade konsultfirman SINOVA som utarbetade IH:s första kvalitetsutvecklingsprogram. Det fokuserade på tre
huvudområden: målarbete, utvärderingsformer och planerade utvecklingsområden. Utvecklingsområdena var: forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling- och rekrytering, teori och praktik, internationalisering, studerandeinflytande, utbildningsutbud, materiella
förutsättningar (UN, 1993). Programmet var konkret i sin utformning,
men innehöll inga mätbara mål eller angivelser för när de formulerade
ambitionerna skulle vara uppnådda, inte heller angavs hur ansvarsfördelningen i organisationen skulle se ut. När det var dags att revidera pro-
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grammet involverade den dåvarande utbildningsnämnden personalen
i arbetet. Personalen samlades vid två tillfällen för att diskutera kvalitetsfrågan i relation till IH:s uppdrag kring utbildning och forskningsanknytning. Av nämndprotokollen framgår att frågor om progression
och ämnesdjup inom ämnen och program uppfattades som angelägna.
Nämnden noterade även att det fanns en rivalitet mellan ämnesblocken
samt att det fanns ett uttalat önskemål om en professur i didaktik (UN,
1996a, b). Kvalitetsprogrammet fick behålla sin grundstruktur, men
kompletterades med målsättningar och ansvarsfördelning samt det nya
utvecklingsområdet ”jämställdhet” (UN, 1996c). Områden som infrastruktur och förvaltning fanns inte med i de första kvalitetsprogrammen. IH:s kvalitetsarbete kom senare att granskas av HSV 1998, vilket
beskrivs längre fram i texten.

Idrottshistoria som nytt ämne
Nya ämnen/ämnesområden var också en fråga som nämnden hade att
behandla. Ämnet idrottshistoria med professorn i idrottshistoria Jan
Lindroth som företrädare var det första nya ämnesområde som ville bli
”insläppt” på högskolan. Lindroth satt vid denna tid som ledamot i utbildningsnämnden. Våren 1996 fick nämnden två identiska skrivelser
med titeln Förslag till förändring av idrottshistorians ställning på Idrottshögskolan (Lindroth, 1996-03-20; Yttergren, 1996-03-20). I dessa lyfts
argument för ett inrättande av idrottshistoria som eget ämne vid IH.
Skrivelserna siktade in sig på följande motiv: 1/ ämnesbredden: den första ansökan om kandidatexamen misslyckades med hänvisning till att
högskolan saknade ämnesbredd, 2/ ämnesbredden igen: SINOVA:s omvärldsanalys hade också pekat på en alltför snäv ämnesbredd, 3/ den aviserade omorganisationen; en av institutionerna skulle ges en humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning, 4/ internationaliseringen: en dylik försvårades av bristande ämnesbredd, då det saknades kurser med
relevant humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning för inresande
studenter. Skrivelserna till nämnden innehöll förslag om en fempoängskurs (motsvarar 7.5 hp 2013). Lindroth avslutar den skrivelse som bär
hans signatur2 med orden:
Vidare bör undervisningsformerna ändras. De nuvarande storföreläsningarna bör ersättas i huvudsak av gruppseminarier.
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Idrottshistorian är ett perspektivämne, där dialogen är en viktig
ingrediens i undervisningen. I storföreläsningarna försvåras, i
praktiken omöjliggörs, detta. (Lindroth, 1996, s. 2).
Nämnden fattade ett principbeslut samma år om att idrottshistoria
skulle införas som ämne vid IH med en omfattning av 5 poäng (UN,
1996a). Idrottshistoria skulle dock ges plats inom ramen för utbildningsprogrammens basblock. Beslutet var inte helt okontroversiellt
och företrädare för idrottspedagogiken reagerade mot sitt minskade utrymme. Beslutet medförde att en lektorstjänst i idrottshistoria efter en
tid lystes ut, och Leif Yttergren, f.d. doktorand vid SU/GIH, blev 1999
lärosätets förste lektor i idrottshistoria.

Perioden 1996–2002
Ljungqvist lämnade rektorskapet i samband med att han gick i pension
1996. En ny rektor, Ingemar Wedman, professor i pedagogik vid Umeå
universitet, tillträdde på sommaren. Wedman hade sökt rektorstjänsten i
samband med att högskolans bildades, men dragit tillbaka sin ansökan.
Han blev nu efter sex år utnämnd. Wedman beslöt om en omorganisation motiverad bl.a. av att de båda institutionerna behövde likställas
och ha disputerade företrädare. Alf Thorstensson, docent i fysiologi utsågs till prefekt för institutionen för humanbiologi, och Rolf Carlson, lektor i pedagogik blev prefekt för institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Eftersom beslutet innebar att institutionen för idrotts- och
hälsodidaktik lades ned samlades alla lektorer och adjunkter i idrottspedagogik, lektorn i idrottshistoria samt adjunkterna i idrottslära på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. På institutionen för
humanbiologi fanns företrädesvis lektorer och adjunkter i humanbiologi och hälsolära. Den tidigare ansvarsfördelningen inom utbildningsprogrammen kvarstod.

Kandidatexamen i idrott
Cirka tre år efter den första ansökan om kandidatexamen hade IH färdigställt en ny ansökan. En fördjupad beskrivning av ämnet idrott och
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de breddkurser som fanns gavs utrymme i ansökan. Valbara tillvalskurser hade lagts till utbildningsstrukturen för de tre programmen. Målsättningen med de valbara kurserna var att de skulle ge ämnesbredd,
men också öka integreringen mellan ämnesområdena. På IH bestod således ämnet idrott av tre ämnesområden (se figur 1.), vilka tillsammans
möjliggjorde fördjupade ämnesstudier om minst 60p (tre terminer). De
tre ämnesområdena som bildade basen var: humanbiologi med delämne-

Humanbiologi

Idrottslära

Anatomi
Fysiologi
Biomekanik
Ergonomi
Idrottsmedicin
Tillämpad
fysiologi
Näringslära

Hum/Sam

Bollspel

(Sociologi)

Rytmik, rörelse,
dans
Idrott &
friluftsliv

Psykologi
Pedagogik
Historia

Gymnastik &
friidrott
Idrottsdidaktik
& träningslära

Figur 1. Illustration över de ingående ämnesområdena som tillsammans bildade
högskoleämnet Idrott (bild hämtad ur ansökan om kandidatexamen i Idrott).

na fysiologi, anatomi, tillämpad fysiologi och biomekanik samt humaniora/samhällskunskap med delämnena pedagogik, sociologi, psykologi,
historia samt idrottslära med de praktiska idrottskurserna Ett gemensamt basår: Idrott 40 p, lästes av alla programstuderande. Därefter delades studierna upp utifrån programmens studieinriktning; lärarskap,
hälsopedagogik och tränarskap.
Den sakkunniggrupp som fick i uppgift att göra en bedömning var
densamma som vid den första ansökan. Denna gång lämnade gruppen ett positivt utlåtande till HSV:s styrelse och i mars 1998 tillstyrkte
HSV ansökan om kandidatexamen i idrott (HSV 1997; HSV 1998a, b).
Prövningen av kandidatexamen i idrott föranledde dock ett principbeslut i HSV:s styrelse kring begreppet ämnesbredd och hur detta skulle
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tolkas. I principbeslutet konstateras att ämnesbredd var svårt att kvantifiera. En miniminivå var att studenten skulle ha möjlighet att vid lärosätet genomgå kurser utöver 60p i huvudämnet för att erhålla en kandidatexamen. I HSV:s beslutsmotivering anges att idrott kan utgöra
huvudämne i en kandidatexamen och bilda grund för forskarutbildning:
Det värdefulla i den akademiska traditionen får inte hindra att
nya växer fram. Trots att en forskarutbildning inom ämnet idrott
ännu ej existerar på någon svensk högskola anser de sakkunniga
att ingångar till forskarutbildning som finns för dessa studenter
vid andra fakulteter är tillfredsställande (HSV, 1998a).
Idrott 120p kunde nu läsas på högskolans samtliga program med en
progression på en så kallad A-, B- och C-nivå. De första tillvalskurserna
genomfördes våren 1999 (RÄ, 1999, s. 4) och bestod av följande kurser:
Idrott, motorik och mekanik,
Idrott, social och etisk utveckling,
Idrott, fysisk träning och nutrition,
Idrott, kroppsmedvetenhet och estetik,
Idrott, hälsa och välbefinnande,
Idrott, natur och miljö

En första egen professur
Den nyetablerade högskolan hade behov av att stärka sambanden mellan utbildning och forskning. Det nätverk av forskare som redan fanns
genom samverkan mellan KI, SU och LHS var en betydelsefull tillgång, men det behövdes en förstärkning och konsolidering av IH:s egna
FoU-aktiviteter. Och skulle IH kunna verka som motor i ett nätverk
kring idrottsforskning var det viktigt att bygga upp egna forskningsresurser kring några professurer. För utbildningens kvalitet och förnyelse var det angeläget att lärarna fick möjlighet att både undervisa och
forska. Rektorsämbetet betonade i en skrivelse till HSV att en högskola av IH:s storlek behövde tillgång till fasta forskningsresurser som bas
för att både kunna rekrytera och behålla lärare och, inte minst, för att
kunna erhålla andra typer av forskningsmedel (RÄ, 1996). IH skulle
kunna tillgodose forskningsområden inom idrott som annars inte blev
uppmärksammade inom högskolevärlden. Ett sådant område var rörelselära definierat som integrerad kunskap om neuromuskulär funktion
och mekanik. Det var den inriktning som professuren skulle ha. Profes-
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suren skulle knytas till medicinsk fakultet på KI, och vara finansierad
av RF under de tre första åren. Därefter skulle finansieringen övertas
av IH. Att professuren skulle läggas vid en medicinsk fakultet framhölls
som en självklarhet eftersom den medicinska fakultetens verksamhetsområde också omfattade IH:s. HSV samtyckte, och professuren tillsattes två år senare (1998). Dess förste innehavare blev Alf Thorstensson.

Egna fasta forskningsresurser
Budgetåret 1997/98 beslöt utbildningsdepartementet att ge IH fasta
forskningsmedel. Övergången från att tidigare endast ha fått tilldelat
medel för forskningsstödjande åtgärder var ett välkommet besked om
att IH var på väg att få verklig akademisk status. Forskningsmedlen höjdes från 500 000 kr till 3.3 Mkr (ÅR 1998). Detta år publicerade IH 13
vetenskapliga artiklar (se nedan tabell 1).
Tabell 1. Tabellen ger en översikt över antalet publicerade forskningsartiklar
mellan åren 1992-2013.
År

Publicerade forskningsartiklar

1992

Ej angivet

1993/94

Ej angivet

1994/95

Ej angivet

1996

14

1997

13

1998

13

1999

Ej angivet

2000

22

2001

24

2002

20

2003

24

2004

28

2005

23

2006

30

2007

35

2008

37

2009

34

2010

32

2011

37

2012

39

2013

51
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HSV:s första granskning av kvalitetsarbetet
Hösten 1998 genomgick IH en granskning och bedömning av sitt kvalitetsarbete (HSV, 1998d). Bedömningsgruppen utgjordes bl.a. av ordföranden Mats Ekholm, professor i pedagogik vid GU, Per Wright,
rektor vid Norges idrottshögskola och Ulf Lönnqvist, landshövding i
Blekinge län. I rapporten konstaterades att IH:s självvärderingsrapport
var välskriven och informativ, att delaktighet funnits vid insamlandet
av underlag, men också att vissa motsättningar fanns inom högskolan.
Gruppen noterade även att IH vid besöket saknade ett aktuellt måldokument, och att detta påverkade på vilket sätt lärarna kunde utvärdera
sitt arbete. Utan klara mål saknades en ”värdebakgrund” (HSV, 1998d).
Gruppen uppfattade att lärarna var väl medvetna om målen för grundutbildningen, men menade att forskningen och den tredje uppgiften
också måste omfattas tydligare av kvalitetsarbetet. Det saknades därtill en strategi för information och marknadsföring av IH: s ”produkter”, dvs. examinerade studerande. Att utveckla nya mål för verksamheten under de närmaste åren bedömdes vara centralt och att involvera
medarbetare och studenter i detta arbete.
Så här i backspegeln går det att utläsa att gruppen var bekymrad över
att det saknades en process kring självvärderingen och en internationell
kollegial värdering av forskning och utvecklingsarbeten samt en långsiktig planering av kompetensutveckling och rekrytering. Man menade
även att internationaliseringen i stort sett endast berörde forskningen,
att studenternas medverkan byggde på ideella insatser, att IT-området
var eftersatt och att jämställdhetsarbetet saknade konkreta mål. Lokalfrågan kommenteras under en särskild punkt och bedömargruppen
menade att IH måste agera ”kraftfullt” i frågan (ibid., 4.4). Man varnade
också för en felaktig mytbildning om att IH skulle vara en både liten
och ny högskola. Det fanns ju erfarenheter och kunskaper ändå från 1813
(ibid. 4.5). Sammantaget konstaterade utvärderarna att ett visst kvalitetsarbete pågick, men det saknades ett system för kvalitetsuppföljning.
Vad blev då IH:s reaktion? I det brev från rektor och rektorsämbetet (RÄ) som sändes till bedömningsgruppens ordförande och till HSV
är tonen rak och irriterad. Gruppen hade, enligt rektors åsikt, haft problem med att hålla isär Idrottshögskolan som högskola och skolans kvalitetsarbete (Wedman, 1998-11-17). Man hade inte heller låtit arbetet
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med det nya måldokumentet få utrymme i rapporten. Därtill hade bedömningsgruppen lagt in förslag om åtgärder som berörde IH:s lokalfrågor, vilket Wedman fann märkligt. Gruppen hade tagit explicit ställning utan att föra in aspekter som ekonomiska konsekvenser. På det
principiella planet saknade Wedman ett tydligt förhållningssätt vad
gällde det personliga ansvaret för anställda vid en högskola. För honom
var det främmande att detaljreglera den intellektuella och vetenskapliga
verksamheten (Ibid., s 2).
När HSV ville ha återkoppling på själva granskningsarbetet svarade
RÄ med ytterligare ett par vassa kommentarer (RÄ, 1998). Angående
frågan om ”genomförande av granskning” kommenterade förvaltningschefen i en skrivelse att universitetskanslern vid återrapporteringsbesöket själv talade i 45 minuter i sträck under den avtalade tiden om 60 minuter. Därefter hade bedömningsgruppens ordförande fått ordet. Till
rektor hade endast återstått några minuter att lämna synpunkter. Förvaltningschefen konstaterade också på frågan om förbättringar/förändringar att några nya grepp borde prövas av HSV framöver. Exempelvis borde tid ges till samtal om vad kvalitet är, och inte bara fokusera på
kvalitetsarbetet. Ett sätt skulle kunna vara att låta högskolan själv få berätta om kvalitetsförbättringar. Utvärderarna och HSV (kanslern) 3 borde ha ägnat särskild möda åt att söka förstå verksamheten vid en högskola av IH:s karaktär:
Förordet i rapporten andas slutsatsen att IH:s uppgift är inriktad
på tävlingsidrott. Vi konstaterar att vi inte lyckats förklara den
betydligt bredare ansatsen i vår utbildning och forskning. (RÄ,
1998, s. 2.)

Från två till en institution
I ljuset av granskningen tog sig ledningen an en rad frågor kring organisation, måldokument, studentinflytande och materiella förutsättningar. En studentkårskanslist anställdes på heltid. Organisationen förändrades och de två institutionerna blev en: Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap. Alf Thorstensson, nybliven professor i rörelselära, blev
prefekt. Till utbildningsprogrammen utsågs portalföreståndare (studierektorer). Ett syfte med förändringen var att öka integreringen mellan
teori och praktik i ämnet idrott samt få till en tydligare rollfördelning
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mellan nämnden för utbildning och forskning, institution och förvaltningen. Inom den nya institutionen utsågs en lärare, Peter Schantz,
till att ha ett särskilt samordnande ansvar för FoU-frågor. En central
del i detta arbete skulle vara att stimulera lärare som inte var forskarutbildade att påbörja forsknings- och utvecklingsarbeten med nära
anknytning till yrkesutövningen. Statsmakten var också generös med
medel till kompetensutveckling av adjunkter.
Datoriseringen och digitaliseringen i omvärlden kom med full kraft
och den första distanskursen vid IH genomfördes 1998. En f.d. lärosal och
ett mindre kompletterande rum (gamla fäktsalen) byggdes om Tennisstadion, flyttade tillbaka till huvudbyggnaden (ÅR 1997; 1998).

Programråd – ett nytt grepp
Även om HSV:s granskning av kvalitetsarbetet var krävande att hantera för ledningen fanns ändå några ljuspunkter i det kvalitetsarbete som
bedrevs. HSV uppmärksammade särskilt att IH hade skapat ett programråd på H-programmet läsåret 1996/97. Initiativtagare var programstudierektorn Staffan Hultgren. I de första programråden ingick
externa representanter från arbetsmarknaden. Programråden var enligt HSV, utmärkta exempel på hur studentinflytande kunde bedrivas
(HSV, 2003). Ett uttalat syfte med programråden, som successivt infördes på alla program, var att stärka studentrollen inte bara i termer av inflytande, utan också att stimulera de studerande till ansvarstagande och
självständighet. På programråden som leddes av studierektorerna kunde såväl frågor om planering som uppföljning av kurser och utbildning
fångas upp. Programråden kom att bli en viktig länk mellan studenter,
nämnder och ledning.

Måldokument i takt med tiden
Ett nytt måldokument beslutades våren 1999 av högskolestyrelsen (HS,
1999-01-25), efter många och långa diskussioner på olika nivåer inom
IH. Antalet skrivelser och minnesanteckningar är omfattande. I efterhand är det oklart varför debatten om måldokumentet blev så långdragen, och varför de beslut som fattades inte kom att verkställas fullt ut.
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Kanske avspeglar den utdragna debatten ett klassiskt fenomen av blockpolitik och ställningskrig som det var svårt för ledningen att komma
förbi eller montera ned. En senare rektor, Mats Ericson, kallade i ett av
sina informationsbrev fenomenet för ”striden om curriculat”. Vissa
grupperingar ville ha så få förändringar som möjligt, andra ansåg sig
behöva få till en förändring. Grupperingar stod mot grupperingar. Företrädarna för den praktiska idrotten siktade in sig på frågor om varför idrottsdidaktik inte fanns med som profilområde inom forskningen,
och hur kunskapsområdet kring den levande och upplevande idrotten
(idrottsläran), skulle ges plats i IH:s mål- och visionsdokument. Detta
område fanns ju utpekat i betänkandet om bildandet av en självständig
högskola på idrottens område (SOU 1990:3).
Måldokumentet som senare fastställdes av högskolestyrelsen kom att
fokusera på flera av de utvecklingsområden som HSV i sin kvalitetsgranskning hade pekat på som angelägna. Tre huvudområden lyfts fram:
IH– som en lärande organisation, IH– en forskande skola, och IH– i
takt med samhället. En första definition av idrott som högskoleämne
formulerades också i måldokumentet, som fick namnet Mål och visioner
för verksamheten vid Idrottshögskolan (HS protokoll, 1999-01-25, bilaga):
Idrottshögskolan definierar idrott som all fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation,
tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Idrott som högskoleämne uppstår och utvecklas i samspel mellan utövning av idrott
och tillämpning av främst medicinsk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk kunskap.
Dokumentet innehöll vidare rubrikerna ”Centrala mål och verksamheter” och ”Preciserade mål”. Vissa av de preciserade målen kring utbildning, forskning, samverkan, studentinflytande m.m. var fortsatt
formulerade som mål att sträva efter. Andra var mer konkreta, som t.ex.
att ett internationellt vetenskapligt råd skulle inrättas på försök under
treårsperioden (ibid., s 7), och att en arvoderad tjänst skulle knytas till
studentkåren med uppgift att stimulera studentengagemang och inflytande. Frågan om en masterexamen väcktes (ibid., s. 8). I dokumentet
markerades att alla lärare som tjänstgjorde vid IH skulle ha en grundexamen, om lägst 60p i ett akademiskt ämne. Personalens akademiska
nivå poängterades. I dokumentet uttrycktes en strävan efter att alla lärartjänster på sikt skulle förutsätta en doktorsexamen (ibid., s. 9). Vid
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denna tid var cirka 37 % av lärarna disputerade. IH:s rörelse mot en
ökad och fördjupad akademisering framträder i dokumentet liksom att
uppdraget att utveckla ämnet idrott som högskoleämne var både svårfångat och komplext.
Den 4 oktober 1999 skriver förvaltningschefen en PM där hon föreslår att IH borde förbereda en ansökan om rätt att utfärda magisterexamen. Institutionen och utbildnings- och forskningsnämnden skulle
ta sig an uppdraget att till den 1/2 2000 redovisa IH:s förutsättningar
att ansöka om magisterexamen. Ärendet försvann ut i organisationen
och det går att konstatera att en ansökan lämnades in först sex år senare
(2006). I kvalitetsgranskningen som sker 2002 får IH omdömet att
högskolan är på ”rätt väg” (HSV, 2002a).

Vad är det akademiska ämnet idrott?
Diskussionen om det akademiska ämnet idrott fortsätter in på 2000-talet. Den handlade om att ”ämnet idrott” mer var att se som en beteckning
för olika ämnen, som i sin tur behövde behålla sin struktur, uppbyggnad
och tradition. Den handlade också om hur det praktiska kunskapsområdet
idrottslära, med sina ingående delar, skulle kunna bygga en progression,
liknande den som fanns i andra akademiska ämnen. Lärarstaben verkade
enig om att ämnet idrott inte var att betrakta som ett konstnärligt ämne.
Däremot fanns konstnärliga inslag som man behövde ta hänsyn till. Rektor Wedman konstaterar i en skrivelse att frågan som låg och ”lurade” var
om ett helt nytt ämne skulle etableras eller om det skulle kombineras av
redan etablerade akademiska ämnen. I det första fallet skulle ämnen som
fysiologi och pedagogik ses som stödämnen till idrottsämnet. I det senare
skulle ämnet konstrueras utifrån vad företrädare och intressenter för etablerade akademiska ämnen kom överens om. Man anar att Wedman själv
ville gå i bräschen för ett självständigt akademiskt ämne. IH skulle då ha
ett eget ansvar för utvecklandet av detta ämne och ge det ett meningsfullt
innehåll (tillsammans med samverkanspartners). En fara i detta förhållningssätt var att högskolans studenter då var beroende av positiva motsvarandebedömningar av deras ämneskunskaper. Det var, som Wedman uttryckte det, en inte alldeles enkel problematik.
Den idrottsliga praktiken vållade rektorn huvudbry. Kunde den fogas
in i den akademiska karriären och i en utbildningsanordning som gäl-
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ler för denna? Han menade att den kunde det. Den idrottsliga praktiken
var redan en självklar möjlighet att studera i snart sett alla ämnesdiscipliner. Men kunde den idrottsliga praktiken rymmas i andra delar av
den akademiska utbildningen? Wedman avsåg inte specialistkunskaper
som hur man slår frisparkar i fotboll etc. utan hur praktiska delar kunde
studeras utifrån från kulturhistoriska eller psykometriska betraktelsesätt (Wedman, 2001).
Vid sekelskiftet 2000 fanns en rad spänningar inom lärosätet att hantera.4 Wedmans lösning på detta blev en ny organisationsstruktur och
en ny bemanning på ledningsnivå. I samband med att professor Alf
Thorstenssons förordnandetid löpte ut vid månadsskiftet juni/juli 2000
fick han lämna prefektskapet, ett förordnande som han hade innehaft
sedan IH blev en självständig högskola. Efter viss övertalning övertog
Birgitta Fagrell, lektor i pedagogik, prefektskapet. I februari 2001 formulerade Fagrell en lägesbeskrivning och en målsättning för institutionens arbetsmiljöarbete: öppenhet, lika tid för lika arbete och en jämställd arbetsplats (Fagrell, 2001).
I omvärlden pågick under denna tid ett intensivt arbete med en lärarutbildningsreform som svar på att en mål- och resultatstyrning införts
i svensk skola. Därmed fanns behov av att reformera lärarutbildningen
(SOU 1999:63). På mindre än ett år skulle en ny lärarutbildning och en
ny organisation med en särskild lärarutbildningsnämnd (LUN) sjösättas. Lektor Eva Andersson blev nämndens första ordförande. Den tidigare Utbildnings- och forskningsnämnden upphörde, och en nämnd
för forskningsfrågor; Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) inrättades, med Alf Thorstensson som dess förste ordförande. I och med
lärarutbildningsreformen förändrades strukturen för kandidatexamen
på IH, balansen mellan olika ämnen liksom beslutsstrukturen för utbildningsfrågor. De så kallade lärarutbildningsnämnderna tilldelades
aldrig egna forskningsresurser från staten.

Gemensamma mål och individuella initiativ
Flera delar i måldokumentet infriades under Wedmans år som rektor,
men inte alla. Det var också så att andra och nya ”mål” eller initiativ
växte fram. Ett exempel var arbetet med att utveckla ett laboratorium i
tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) (Nilsson och Rosdahl, 2001-05-15,
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se även del II). Laboratoriet skulle placeras i en av IH:s gymnastiksalar, vilket innebar förhandlingar och konsekvensanalyser av hur lokaler
kunde nyttjas och byggas om. Rektor Wedman stödde helhjärtat tanken
på detta rörelselaboratorium. I ett knappt halvfärdigt LTIV genomfördes flera ledningsgruppsmöten och strategimöten med mötesdeltagarna
på ergometercyklar. Här skulle kreativa idéer formas och beslutas.
Andra initiativ togs kring skapandet av forsknings - och utvecklingsgrupper (FoU). Gi Defaire (född Magnusson), då doktorand, senare anställd som lektor vid IH, initierade forskningsgruppen Hälsa,
idrott, träning (HiT) och äskade bl.a. medel för att dels studera golfspel som lågintensiv träning, dels träning av äldre kvinnor. En annan
FoU-gruppering äskade medel för att studera fysisk aktivitet och friluftsliv för barn med funktionsnedsättningar (Se vidare Budgetäskanden
för år 2001). I högskolestyrelsen tog Bengt Sevelius, högskolestyrelsens
RF- ledamot, upp frågan om IH:s behov av att möta en alltmer kommersialiserad och professionell idrottsvärld. En rimlig åtgärd vore att
inrätta ett Sport Managementprogram (SM) (HS 2000-11-30). Initiativet ledde fram till ett styrelsebeslut om programstart hösten 2002 (HS
2001-06-06).
Under denna tid ägde också en behovsinventering av nya lärartjänster
rum. En utlysning av fem adjunktstjänster i idrottslära blev resultatet.
Av dessa kom två att tillsättas. De övriga tillsattes genom omvandling av
vikariat. Detta förfaringssätt kom sedan att prägla rekryteringen av lärare inom samtliga ämnesområden under IH:s första två decennier. Bemanningen vid högskolan väcker fortfarande frågor (HS 2013-04-17).

Studerande – rekrytering och söktryck
Från och med millennieskiftet skedde en övergång till digital internoch externkommunikation vid IH. Sökande till högskolan kunde från
och med nu hämta sin information via den egna hemsidan (ÅR 2000).
Vid denna tid lyftes också frågan om en ökad och breddad rekrytering av studerande med annan bakgrund av regering och departement
(Prop. 2001/02:15). Frågan omvandlades till ett uppdrag för universitet och högskolor. Vad gällde snedrekrytering, dvs. att studerande från
endast vissa samhällsklasser rekryterades till högre studier, framkom i
årsredovisningen 2001 att rekryteringen till IH delvis redan hade börjat
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förändras. 2/3 av de studerande kom från tjänstemannahem och knappt
1/3 (28 %) från hem med arbetarbakgrund, 6-7% av de studerande hade
föräldrar med annan bakgrund än svensk (Wessman, 1999). HSV:s uppföljning av uppdraget visade att IH hade lägst rekrytering av studerande med annan bakgrund av alla undersökta högskolor (HSV 2009). I
statistik från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) från 2013 framgår att
GIH numera ligger över rikssnittet när gäller rekrytering av studerande med arbetarbakgrund, men fortfarande under riksnittet avseende reTabell 2. Tabellen visar antalet sökande per plats till lärosätets olika utbildningar mellan åren 1992 och 2013 (ÅR 1992/93-2013).
År SÖKTRYCK

L
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T

31

36

1.5

47

1.5

Idrott 80

SM

Master

1992/93
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51
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1996
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2,2
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39
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1,8
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1.2
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1.3
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-
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11
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-

-
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-

25

2004
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1

-

27

2005

15

44

1

-

2006

15

37

1

-

2007

6

30

1

2008

5

18

1

2009

10

11

1,7

2010

9

18

1

2011

2/3

8,3

2

2012

7,9/ 5

11,3

2,3
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5,6

13,8

2,6

28

-

0.7
2.5
*

3,8

**anger
Asterisken
anger att programmet
är återupptaget,
men att
antagningen av
att programmet
är återupptaget
men att antagning
av studerande
studerande
sker
via
Södertörns
högskola.
sker via Södertörns högskola då GIH endast ger kurser inom ramen för
programmet.
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krytering av studerande med annan bakgrund än svensk (UKÄ, 2013).
Någon analys eller vidtagna åtgärder med anledning av den förändring
som skett framgår inte av det material som bildar utgångspunkt för detta kapitel.
En historiskt stor nedgång i söksiffror ägde rum hösten 2001. För lärarprogrammet rasade antalet behöriga sökande från 33 till 12.5 sökande per plats. Skälen till nedgången var bland annat en ny och förlängd
lärarutbildning och att antalet lärosäten med idrottslärarutbildning
ökat dramatiskt. Den tidigare bilden av ett lärosäte med högt och stabilt
söktryck var inte längre giltig för IH. Någon reell återhämtning av söktrycket har inte skett under tiden fram till 2013. Det program som bäst
stått emot är hälsopedagogprogrammet som fortsatt är lärosätets mest
eftersökta program (se tabell 2).

Perioden 2002–2004
Rektor Wedmans förordnande gick ut sommaren 2002 och en rekryteringsgrupp arbetade fram förslag på ny rektor. Högskolestyrelsen föreslog regeringen att Per Nilsson, professor i pedagogik vid LHS, tidigare student vid GIH, skulle utses till rektor. Straxt innan hans tillträde
lämnade Yvonne Wessman sitt uppdrag och Dimiter Perniklijski tillträdde som ny förvaltningschef. Fagrell lämnade samtidigt över prefektskapet till Karin Söderlund, lektor i fysiologi. Nilsson tillträdde
under det år då Sport Managementprogrammet (SM) startade och andelen disputerade bland IH:s undervisande personal nådde upp till 41
%. Lärosätet fortsatte att ”prestera” bra och IH nådde fortsatt sitt beräknade takbelopp. Detta trots att Idrott 80p lades ned 2002och antagningen till tränarprogrammet hade ett uppehåll (se tabell 1). IH hade i
starten av 2000-talet en fortsatt mycket hög genomströmning av studerande med en prestationsgrad runt 90 % och få avhopp. Detta gav
en god ekonomi. Förhållandevis låga omkostnader för lokalerna bidrog
till att bygga upp ett myndighetskapital för den olösta lokalfrågan. Centrum för idrottsforskning (CIF) bytte också administrativ huvudman
från KI till IH.
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IH:s roll som kompetenscentrum
En rad utbildningsförändringar och samarbeten förverkligades under
rektor Nilssons mandatperiod. IH sökte samarbetspartners såväl inom
högskolevärlden som utanför. Arbetet med att få fram en detaljplan för
att möta IH:s lokalbehov påbörjades, ett nätverk med de konstnärliga
högskolorna etablerades, en internationell konferens genomfördes inom
ramen för Sport Management (se vidare del II och kapitlet om SM-programmet) och ett nordiskt samarbete kring en Nordisk kandidatexamen (bachelor) i friluftsliv startades. Vidare knöts två gästprofessorer i
ledarskap till IH; Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg, båda f.d. förbundskaptener i fotboll och f.d. GIH-studerande. Samarbetet med Örebro universitet (ÖU) kring forskarutbildning i idrott blev konkretiserat i och med att två doktorander med finansiering från IH antagits där.
IH:s fasta forskningsmedel, som i blygsam skala funnits sedan 1997,
höjdes påtagligt av utbildningsdepartementet budgetåret 2002/2003. En
interimistisk nämnd för beredning av forskningsfrågor (IBF) inrättades med Alf Thorstensson som ordförande. Det blev nu också möjligt
för studerande på lärarutbildningen att som andra ämne läsa ”folkhälsa
genom fysisk aktivitet” (se vidare del II och kapitlet om lärarprogrammet).
I omvärlden började fysisk aktivitet som hälsofaktor uppmärksammas
alltmer. IH fick i uppdrag att med hjälp av ett tillskott om 3 miljoner utveckla och genomföra utbildningar i fysisk aktivitet för skol- och fritidspersonal. Uppdraget var en förlängning av Folkhälsoinstitutets rörelsekampanj Sätt Sverige i rörelse. Projektet döptes till Den dagliga dosen
och leddes av Birgitta Fagrell. Det gick att uppfatta detta uppdrag som
ett plåster på såren eftersom IH vare sig fått sig tilldelat forskarutbildnings rättighet i idrott eller det nyinrättade Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet (NCFF). Båda hade placerats hos vid ÖU.
IH:s roll som kompetenscentrum för verksamma idrottslärare tog sig
uttryck i att ett Konvent (en konferens med olika workshops) etablerades. Förebilden var delvis det Hälsokonvent som ansvariga inom hälsopedagogprogrammet tillsammans med studerande startat 1998. Det nya
Konventet skulle representera hela högskolans verksamhet. Det utvecklades av Sten Collander, f.d. hälsopedagogstudent, Rickard Håkanson
f.d. tränar- och lärarstudent, och Caroline Hägglöf, adjunkt vid IH och
f.d. grundskollärarstudent. Med stöd från ledningen blev Konventet en
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framgångssaga och en knytpunkt för många verksamma idrottslärare.
Detta var särskilt värdefullt i en tid när fortbildningen på de lokala skolorna till stor del handlade om skolreformer på en övergripande nivå.
På Konventet fanns möjlighet för lärare att få specifik ämnesrelaterad
fortbildning. IH:s adjunkter fick från starten stor uppskattning för de
praktiska passen. De mer forskningsorienterade passen fick däremot få
besökare och upphörde efter ett par år som inslag. De ersattes med temaorienterade föreläsningar där IH tillsammans med exempelvis Skolverket, NCFF, och forskare från andra lärosäten samverkade kring
olika teman som fysisk aktivitet och miljö, mångfald, betyg och bedömning.

Liten högskola med stort uppdrag
Rektor Nilsson initierade under sin rektorstid ett nytt mål- och visionsarbete. En förebild var den norska idrottshögskolans (NIH) visionsarbete. En av lärarna gavs i uppdrag att genomföra intervjuer med en rad
nyckelpersoner vid myndigheter och organisationer i Sverige. Mål- och
visionsarbetet utmynnade i rapporten Liten högskola – stort uppdrag (HS,
2004-04-26). Ett antal centrala frågor framkom i rapporten: Hur skulle man framöver hantera IH:s roll inom folkhälso- och fysisk aktivitetsområdet, studenternas positionering efter avslutad utbildning, samverkan med andra lärosäten kring forskning och forskarutbildning, IH:s
bidrag till samhällsutvecklingen inom ramen för lärosätets uppdrag (ett
uppdrag som i skrivande stund inte förändrats sedan IH:s etablering).
Utkastet till mål- och visionsdokument diskuterades på personaldagar
och i ämnesgrupper, men något beslut i högskolestyrelsen ”hinner” aldrig tas. I juni 2004 accepterade Nilsson ett erbjudande om att bli generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Professor Björn Ekblom utsågs som
tillförordnad rektor under rekryteringstiden av en ny rektor.

Perioden 2005–2008
Två kandidater fanns kvar när HS skulle fatta beslut om förslag till ny
rektor, nämligen Mats Ericson, dåvarande rektorn för Nätuniversitet
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och professor i arbetsvetenskap vid KTH samt Alf Thorstensson, professor i rörelselära vid IH. Högskolestyrelsen konstaterade i sitt protokoll att det var ett val mellan ”olika kompetens och personligheter” (HS, 2005-01-21). Styrelsen var splittrad. Tre tunga ledamöter
förordade Thorstensson. Dessa var professor Sten Grillner, KI, professor Björn Ekblom, KI/IH och ordförande Jane Cederqvist. Beslutet
blev dock att förorda Mats Ericson. På det nästkommande styrelsemötet lämnade ordförande Jane Cederqvist och Sten Grillner styrelsen i
protest.

IH blir GIH
Ericson motiverade sitt val att byta högskola med att han lockats av det
mål- och visionsarbete som pågick vid IH och den utmaning som låg i
formuleringen ”liten högskola – stort uppdrag”. Sommaren 2005 bjöd
han in utbildnings- och kulturministern, tillika den vikarierande statsministern, Leif Pagrotsky till IH. Ericson lyckas vid detta tillfälle övertyga ministern om att högskolan borde få rätt att återta sitt namn Gymnastik- och idrottshögskolan, och akronymen GIH (besök GIH den 19/7
2005). Regeringen godkände namnbytet i början av hösten. Att återta namnet GIH var för Ericson en viktig pusselbit i strategin att öka
omvärldens kännedom om GIH som ett etablerat och känt varumärke
inom idrott, prestation och hälsa.

Mål– och visionsdokument med sikte mot Europa
Drygt ett halvår efter sitt tillträde hade Ericson ett nytt mål- och visionsdokument på plats (HS, 2005-10-05). Centralt i hans vision var att
GIH skulle bli en ledande idrottshögskola i Europa. Detta skulle nås
genom att GIH bland annat skulle sträva mot att:
inom sina prioriterade forsknings- och utbildningsområden uthålligt upprätthålla nationell excellens med internationell
räckvidd vara riksrekryterande inom grundutbildningen med
ambitionen att attrahera de bästa studenterna, både ur ett na
tionellt och internationellt perspektiv (Mål- och visionsdokument 2006-2012)
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GIH skulle därmed tydligt profilera och avgränsa sig och säkerställa
en stark koppling och harmonisering mellan forskning, utbildning och
undervisning. På så sätt skulle målen nås.

En nygammal logotype
Det var på detta möte i oktober 2005 som högskolestyrelsen beslöt att
på förslag från rektor, ta tillbaka GIH:s gamla logotyp, den som Riksheraldikerämbetet hade godkänt 1945. Studentkåren, som behållit den
gamla logotypen även efter 1992, stödde givetvis förslaget (se nedan).

Figur 2. Studentkårens logotyp till vänster utgår från GIH:s ursprungliga logotyp som eget institut och senare som institution under LHS. IH:s nya logotyp
kom till i samband med att lärosätet blev självständigt. Den tredje logotypen
(till höger) är GIH:s nuvarande. Den bygger på den ursprungliga logotypen
och skapades efter att lärosätet år 2005 kunde återta sitt tidigare namn; Gymnastik- och idrottshögskolan och akronymen GIH.

Ericson valde att inte föreslå någon organisationsförändring. Organisationen med två nämnder, en institution, programstudierektorer och
programråd kvarstod. Suzanne Lundvall utsågs till prorektor, en funktion som GIH hade saknat. Istället för organisationsförändringar ville
Ericson påbörja en översyn av lärosätets verksamhet i relation till dess
uppdrag. Ericson tog sig an frågor som att öka IH:s engagemang kring
den mer tillämpade idrottsforskningen och den praktiska idrottens
möjligheter att ha en fortsatt stark ställning inom programutbildningarna, dock med en ökad grad av forskningsanknytning. Efter knappt ett
halvår som rektor föreslog han muntligt för högskolestyrelsen att GIH
skulle ingå ett samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
och KTH (HS, 2005-10-25). Motivet var att GIH skulle medverka till
ett ökat fokus på tillämpad forskning och utveckling av träningsmetoder, mätinstrument m.m. Förslaget innebar att varje samverkanspart
skulle lägga in ett grundkapital om 1.5 MKr, medel för att driva projekt
och anställa en föreståndare. Två beslutsförslag ställdes mot varandra,
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ett som förordade förslag om samarbetsavtal, ett som förordade bordläggning och behov av ytterligare underlag/utredning av möjliga samverkanspartners, hur GIH:s forskares skulle medverka m.m. Styrelsen
gick på rektors förslag och beslöt om GIH:s medverkan i ett Olympic
Performance Center (OPC) med GIH som värdinstitution. Av olika anledningar kom inte OPC att bli det kitt för tillämpad idrottsforskning
som var tänkt. En anledning var troligen att det aldrig blev förankrat
bland GIH:s egna forskare, en annan att de projekt som kom att drivas
ofta var teknikgenererade och därmed passade KTH-forskare, vilket
som en tredje orsak, påverkade LTIV:s medverkan.

”Hur vill vi ha det på GIH”?
Under Ericsons rektorsperiod stod arbetsmiljöfrågor i fokus på GIH,
eller snarare, de var återigen aktuella.5 En tredje större arbetsmiljöundersökning på tolv år genomfördes våren 2006. Undersökningen uppmärksammade personalens upplevda höga stressnivå. Med hjälp av frågan: ”Hur vill vi ha det på GIH”? lyfte Ericsson arbetsmiljön i en rapport till högskolestyrelsen. Han framförde främst två skäl till arbetsmiljöproblematiken, dels en överproduktion av studerandeprestationer
(15–20%) i förhållande till intäkter, dels lärarnas ambitionsnivå med insatser långt över förväntade (HS, 2006-09-12). Ett internat med personalen ledde fram till en lista med 76 punkter som behövde åtgärdas (Ledarskapscentrum, 2006).
Efter internat och högskolestyrelsemöte skrev Ericson ett långt informationsbrev till medarbetarna (Ericson, 2006-09-18). Brevet innehöll hans egna slutsatser, där han konstaterade att många liksom han
själv funderade över ”vilket läge har GIH för närvarande, och vart är
vi på väg?” Ericsons eget svar på frågan var att GIH var ett urstarkt varumärke och hade en hög kvalitet i verksamheten men behövde arbeta
vidare med att höja kvaliteten i flera arbetsprocesser för att nå de egna
uppsatta målen och omvärldens förtroende. I sin nulägesanalys lyfte han fram grundutbildningens höga kvalitet som, förutom av de egna
studenterna, bekräftats när det gällde attraktivitet på arbetsmarknaden
(HSV, 2002b, 2007c) och efterfrågan på utbildningsplatser (Verket för
Högskoleservice). Hur det stod till med kvaliteten i forskningen menade Ericsson att det var lite svårare att uttala sig om, eftersom GIH:s
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förutsättningar var så olika övriga lärosätens vad det gällde finansiering
och rätt att bedriva master- och/eller forskarutbildning. Hans slutsats
var dock att GIH:s forskning stod sig bra, men kunde bli ännu bättre
med ökad internationell närvaro. Efterfrågan var stor på GIH:s doktorandtjänster (i samarbete med andra lärosäten), men få av GIH:s egna
studenter rekryterades till dessa tjänster. Detta kommenterade Ericsson
som en brist.
Ett år efter att högskolestyrelsen beslutat om ett nytt måldokument,
konstaterade Ericsson att i den mån GIH saknade konkreta strategier,
utöver dem som styrelsen fattat beslut om, så fick detta i efterhand bearbetas av GIH:s olika beslutande organ. Exempel på arbete som återstod
var att ta fram en ny utbildnings- och forskningsstrategi, söka magisterrättigheter i ämnet idrott och arbeta fram en bemanningsstrategi. I
den sistnämnda frågan rådde det en slags ”moratorium”. Cirka två år senare drog Ericson slutsatsen att konkretiseringen gått mycket långsamt
och att de av rektor beställda utredningarna endast delvis eller aldrig
slutförts (Ericson, 2008b). Mer om detta längre fram i texten.

Granskningar av ämnet idrott och folkhälsovetenskap
Under sitt första decennium som självständig högskola hade IH kommit ut ”relativt väl till väl” från ett antal granskningar av ämnet idrott
(HSV, 1998a, d; 2002a) och högskolans arbete med jämställdhet och social mångfald (HSV, 2003) samt utvärderingen av europeiska idrottslärarutbildningar (EURIP, 1995). De interna studentutvärderingarna
och alumniundersökningarna visade också på mycket nöjda studerande i många avseenden. Inte minst framhöll de studerande alla de upplevelser som utbildningen i sig innehöll. Mindre nöjda var de med hur
förberedda de kände sig för sitt yrkesliv. Från att de studerande under
1990-talet regelbundet väckt ärenden av utbildningsnatur till högskolestyrelse och nämnder avtog detta under 2000-talet. Få om några utbildningsfrågor drevs fram till ledningsnivå av de studerande. Orsakerna bakom detta kan vara flera, dels innehöll 1990-talet en etablering av
nya utbildningar, dels kan frågor av mer studentpolitisk natur ha minskat generellt med anledning av förändringar i det omgivande samhället.
Ericson hade följt HSV:s granskningar genom åren, bland annat som fack-
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lig representant i SULF, och engagerade sig som rektor omgående i den kommande granskningen av kandidatexamen i idrott. Han var bekymrad över
SM-programmets uppbyggnad och förespråkade därför att det skulle
läggas ned. Ämnesdjupet i idrottsstudierna skiljde sig alltför mycket i
sin struktur från de övriga programmen. Det förelåg därför en stor risk
att programmet vid en granskning skulle tappa sin kandidatexamensrättighet. Bland annat saknades den praktiska idrotten helt i utbildningen,
vilket var ett av de tre områden som kandidatexamen vilade på. Det gick
inte att försvara ämnesdjupet. Styrelsen gick på Ericssons förslag och SMprogrammet lades ned innan granskningen (HS, 2005-10-25; Ericson,
2005b).
När ämnesutvärderingarna ett år senare blev verklighet hade GIH endast två program vars huvudämne idrott/idrottsvetenskap skulle granskas.
Därtill skulle en granskning av ämnet folkhälsovetenskap ske inom ramen
för hälsopedagogprogrammet. Granskningen av ämnet idrottsvetenskap
föll väl ut och den begärda examensrättigheten för magisterutbildning erhölls (HSV 2007a). Detsamma blev inte fallet för ämnet folkhälsovetenskap inriktning fysisk aktivitet. HSV:s sakkunniga menade att det inte var
något fel på utbildningen, den var inte dålig i sig, tvärtom, men det saknades tillräckligt djup i ämnet folkhälsovetenskap (HSV 2007b). GIH fick
tid på sig att fatta beslut om att begära en omprövning av de sakkunnigas
beslut. Ett intensivt arbete med att revidera och förtydliga kursinnehållet
genomfördes i syfte att bemöta granskningsgruppens synpunkter. Externa sakkunniga togs in för att analysera och föreslå rimliga åtgärder. Högskolestyrelsen beslöt att avsätta 4.5 Mkr till förstärkning av den akademiska kompetensen hos undervisande personal och biblioteksresurser samt
medel till doktorandanställningar (HS, 2008-02-15).
Trots åtgärderna förlorade GIH rätten att utfärda kandidatexamen
i folkhälsovetenskap. I augusti 2008 tillsattes en intern utredning för
det hälsopromotiva ämnets framtida inriktning (RÄ, 2008; Schantz,
2009). I december samma år fick Hälsopedagogprogrammet en ändrad
examensordning: högskoleexamen i idrott inriktning hälsa (HS, 200812-08). I tabell 2 framgår att den förlorade kandidatexamen inte medförde ett dramatiskt fall i antalet sökande. Programmet fortsatte att
vara GIH:s populäraste. De studerande föreföll vara mer intresserade
av programmets innehåll än vad huvudämnet representerade för akademiskt ämne.
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GIH:s uppdrag och strategiska frågor
Redan vid sitt tillträde hade Ericson pekat på att GIH behövde se om
sitt hus i relation till högskolans uppdrag. Frågan var bara hur. Den 8
maj 2007 gav Ericson i en PM förslag till utredningsdirektiv för angelägna strategiska frågor. Direktiven fastställdes med uppdrag till FUN
och LUN i juni 2007 (Ericson, 2007). Ericson lyfte fram ansökan om
examensrätt för forskarutbildning (helst senast 2012), revidering av hälsopedagogprogrammet och beslut i frågan om idrott skulle vara en ämnesbenämning i ”för- eller efterled”. Därtill markerade han behovet av
att tillsätta en idrottsutredning avseende de praktiska ämnenas utveckling inklusive frågan om ledarskapscentrums framtid. Ledarskapscentrum hade funnits vid GIH sedan början av 2000-talet och haft en
uppskattad verksamhet, dels inom ramen för kurser i organisationsteori och ledarskap, dels som koordinator för Stockholms akademiska ledarskapscentrum (SALK) i samverkan med bl.a. KI, SU och Försvarshögskolan (se vidare del II, Ledarskap – ett nytt kunskapsområde vid
GIH). Till dessa utredningsdirektiv kom ett halvår senare uppdraget
till nämnder och institution att ge förslag på en organisations- och bemanningsplan samt en konkretisering de tio viktigaste rekryteringarna för de tre närmaste åren (Ericson, 2008a). Ericson markerade GIH:s
behov av att tänka på den akademiska utvecklingen och återväxten av
kompetenta lärare och forskare. Dessa aspekter var inte säkerställda. En
beredningsnämnd för anställningsärenden utsågs våren 2008.
I ett underlag till rektor konstaterade institutionen i februari 2008
(Söderlund & Sterner, 2008) att GIH hade 45 fast anställda lärare, varav 10 var 60 år eller mer. Faktorer som hade påverkat bemanningssituationen var att alltfler lärare blivit befordrade till docenter och lektorer,
med därtill minskad undervisningsskyldighet samt kraven på ökad administration av lärarutbildningen. GIH:s lärare behövde också bredda
sin kompetens för att kunna undervisa i de nya kursområden som lärarutbildningsreformen hade medfört (se vidare del II om lärarutbildningen). Institutionen pekade även på behovet av fler handledare i och med
ett växande antal uppsatser. Hur bemanningen för undervisning och
forskning inom folkhälsoområdet skulle se ut var också en fråga som
prefekterna lyfte fram. Här fanns nämligen många timanställda lärare. Och, undrade institutionsledningen, fanns den undervisning i fysisk
aktivitet som en idrottslärare behövde behärska i den befintliga utbild-
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ningen? Ledarskap och IT var ytterligare exempel på angelägna områden, tillsammans med oron över att de praktiska ämneslärarnas medelålder började stiga.
Insamlingen av underlag från de olika nämnderna och ämnesgrupperingarna gick tidvis trögt. I efterhand kan man ana att det i organisationen fanns en ovana och en låg beredskap för att tänka utredning och
underlag i relation till framtidsfrågor. En stor del av lärosätets historia,
inklusive tiden efter att ha blivit egen högskola, hade präglats av kontinuitet å ena sidan, å andra sidan hade kraven ökat på ett myndighetsutövande i alla dess delar. Men vilken infrastruktur och förvaltningskultur
som parallellt behövde byggas upp var inte given. I protokoll och handlingar framgår en otydlig rollfördelning mellan förvaltning och övriga
personal. Undervisande och forskande anställda agerade ofta både som
utredare, föredragande och studieadministratörer. Verksamheten hade
dominerats av en grundutbildning (lärarutbildningen), och forskningsinriktningarna hade delvis existerat vid sidan av grundutbildningens
program. Samtidigt ökade trycket från regering och departement på att
svenska högskolor skulle inrätta sig i ett rapporteringssystem baserat på
mål- och kvalitet. Idén var inte ny. Den hade redan utbildningsminister Unckel i mitten av 1990-talet infört som utgångspunkt för anslag.
Forskning och forskningsanslagen skulle mätas och medel tilldelas efter ”resultat”. Anslagen skulle bli beroende av ett antal indikatorer inom
utbildning och forskning.
Kanske bidrog det ovanstående till att utredningsdirektiven aldrig
nådde upp till Ericsons förväntningar. I dokumenten går det att utläsa
att Ericson var frustrerad över att direktiven inte lett fram till konkreta
underlag. När Ericson redovisar vad som kommit in i form av underlag
är han mycket formell i sin ton:
Tyvärr kan jag konstatera att vi ännu ett år efter givna utredningsdirektiv saknar svar på eller underlag för avgörandet av flera av för GIH:s framtida utveckling högst väsentliga frågor. (Ericson, 2008b)
Ericson avslutade sin genomgång med att be om svar på huruvida nämnder och institution avsåg att fullfölja inkomna direktiv. I april
2008 meddelade Ericson att han hade antagit ett erbjudande från Försvarshögskolan att tillträda som rektor där (HS 2008-04-15). Prefekt
Karin Söderlund meddelade samtidigt hon lämnade sitt uppdrag ett år
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i förtid. Ericson utsåg Pia Lundquist Wanneberg, lektor i idrottshistoria, f.d. doktorand i idrottshistoria, och Tage Sterner, högskoleadjunkt i
idrott, som prefekt respektive biträdande prefekt. I juni 2008 gick prorektor Suzanne Lundvall in som tillförordnad rektor. Återigen påbörjades ett rekryteringsarbete av ny rektor.

GIH och omvärlden
I mellanrummet mellan tillförordnad och ny rektor beslöt högskolestyrelsen att använda sitt höstinternat till att belysa GIH:s utbildningsoch forskningsverksamhet ur ett framtidsperspektiv. Professor Bengt
Saltin, från Köpenhamns universitet, bjöds in för att ge ett externt perspektiv på GIH. Saltin, som varit forskare vid Institutionen för fysiologi III och suttit i högskolans första styrelse, var först tveksam till att ta
sig an uppdraget, men ändrade uppfattning efter att ha fått underlag om
utbildningen och forskningen. Med utgångspunkt i de nordiska lärosätena inom idrottsområdet gav Saltin sin bedömning av GIH:s position
och framtida möjligheter. Enligt hans bedömning släpade GIH efter.
Ett par av de danska och norska lärosätena hade lyckats etablera sig väl
internationellt, inom både utbildning och forskning. Saltin pekade ut
möjligheter för GIH inom två forskningsfält: fysisk aktivitet och hälsa
och tillämpad idrottsforskning: Varför inte, Ling var väl ändå svensk?
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Forskarkarriär
Situationen på GIH
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Figur 3. Bild ur Saltins föredragning om de forskarutbildade lärarnas karriärmöjligheter vid GIH (HS-internat 25-26/9 2008)

Saltin var klar över de grepp som han ansåg behövde tas: god forskning fanns på GIH, ta vara på den och kraftsamla, skapa möjligheter
för de forskarutbildade (doktoranderna) att gå vidare i sin forskarkarriär. Han ställde en retorisk fråga: Hur tar GIH hand om sina forskare?
Var finns post doc möjligheterna och karriärvägarna?
Saltins presentation gav anledning till en utvärdering och analys av
forskning och kompetensbehov inom tre ämnes- och kunskapsområden
på GIH: humanbiologi (biomekanik och fysiologi), utbildningsvetenskap samt friluftsliv. Nordiska sakkunniga utsågs. I deras analys framgick vikten av att utbildning och forskning på GIH blev kongruenta och
att de relativt små och därmed sårbara forskningsmiljöerna samordnades. Det fanns också behov av att stärka GIH:s internationella nätverk,
bl.a. genom utlysning av anställningar internationellt. Rapporten Kompetensanalys Humanbiologi, Utbildningsvetenskap samt Friluftsliv redovisades för högskolestyrelsen (Lundvall, 2009), men några inriktningsbeslut för verksamheten togs inte på styrelsenivå. Ledningen beslöt att ge
FUN:s ordförande i uppdrag att initiera ett forskarkollegium i syfte att
etablera en arena, där frågor av strategisk art kring forskningsinriktning, tjänster, resursfördelning m.m. skulle kunna få plats. Tillförordnade prorektorn, lektor Hans Rosdahl, gavs i uppdrag att slutföra arbetet med ett övergripande och sammanhållet kvalitetssäkringssystem för
GIH.
I juni 2009 slutredovisades utredningen av den särskilda satsningen
på det hälsopromotiva området och högskolestyrelsen tog ett inriktningsbeslut (HS, 2008-02-15; 2009-04-16; 2009-06-03; Schantz, 2009).
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Utredningen innehöll en internationell genomgång och förslaget pekade mot behovet av ett tydligare samhällsperspektiv och en något förändrad inriktning för det hälsopromotiva ämnet. Ämnesområdet skulle
stärkas via kompetensutveckling av befintlig personal och tillsättning
av högre akademiska tjänster. Implementeringen av beslutet överlämnades åt tillträdande rektor. På samma möte togs beslut om GIH:s första
övergripande system för kvalitetssäkring.

Lokalfrågan
GIH:s långdragna fråga om lokaler fick sitt avslut i juni 2009. Tf rektor och ordförande gavs i uppdrag att omgående slutföra förhandlingarna med Akademiska Hus om en ny- och ombyggnation av GIH, vilket också skedde. Lokalfrågan hade, som framgått tidigare, varit på
agendan sedan 1992 (se vidare del IV). IH:s lokaler hade renoverats och
byggts om, alltefter nya och/eller olösta behov. Ett exempel var de studerandes behov av datasalar i en alltmer digitaliserad omvärld. Flera
av de digitala behoven, som uppbyggnaden av lärplattform m.m., hade
lösts genom att GIH blev involverat i olika IT-projekt tillsammans med
andra lärosäten, vilket drev på utvecklingen.6
I regleringsbrevet budgetåret 2008/09 fick GIH för första gången sedan tilldelningen av fasta forskningsmedel (1997), en sänkning av sitt
anslag. Och trots en begäran om en särskild genomgång av GIH:s publikationer hittade departementet och Vetenskapsrådet (VR) i ett första
läge inga glömda kvalitetsindikatorer eller fältnormeringar som ledde
till en om och eller uppräkning av tilldelade medel. Varumärket GIH
blev under de kommande åren pressat. Dels fick inte GIH:s forskningsområden del av alliansregeringens strategiska miljardsatsning på forskning, dels hade riksdagen fattat beslut om en så kallad kvalitetsgrundad
forskningsmedelstilldelning (Prop. 2008/09:50). Det beräkningssystem
som utbildningsdepartementet valde grundades till stor del på publicering och citering i databasen Web of Science. I denna databas fanns inledningsvis bara en begränsad del av de vetenskapliga tidskrifter som
forskare inom humaniora och samhällsvetenskap vid GIH publicerade
sig i.7
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Perioden 2009–2013
Rekryteringsarbetet av en ny rektor resulterade i tolv ansökningar, varav tre var interna. Även denna gång stod högskolestyrelsens beslut
mellan en extern (Karin Henriksson Larsén) och en intern sökande (Suzanne Lundvall). Efter omröstning utsågs Karin Henriksson Larsén,
professor i idrottsmedicin från Umeå universitet och f.d. idrottslärarstudent från GIH i Örebro, med tillträde i juli 2009 (HS, 2009-02-16).

En institution med tre enheter
Henriksson Larsén beslöt efter cirka ett år att föreslå en ny organisation för högskolestyrelsen, med utgångspunkt i en köp- och beställarorganisation (HS-protokoll, 2010-11-10). Beslutet innebar att de två
nämnderna behölls, liksom strukturen med en institution. Denna delades dock in i tre enheter: enheten för träning och prestation, enheten för
fysisk aktivitet och hälsa samt enheten för kultur och lärande. De tre enheterna avsåg att representera GIH:s olika utbildnings- och forskningsinriktningar inom området idrott, hälsa och fysisk aktivitet. Programstudierektorer och programråden avskaffades och ersattes med fyra
kommittéer knutna till de olika programmen (L-, T-, H- och Magisterprogrammen). Kommittéernas uppdrag var att ansvara för uppföljning
och utveckling av kurser. Organisationsförslaget innebar en genomgripande förändring av i första hand hanteringen av utbildningsfrågor.
Den föreslagna organisationen gick i linje med remissen Ett självständigt lärosäte, om en decentraliserad makt- och beslutsstruktur för universitet
och högskolor (SOU 2008:104), i dagligt tal benämnd Autonomiutredningen. Ett antal beslutsprocesser som tidigare bestått av kollegiala beslut
överfördes till rektor.8 Oaktat Autonomiutredningen reste medarbetare
vid GIH ett antal frågor kring den bakomliggande idén med organisationsstrukturen. Synpunkterna handlade dels om en ökad administration med många beslutsnivåer, dels om adjunkternas fråntagna möjligheter att delta i planering och beslut kring utbildningsfrågor.
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Forskarutbildning i idrottsvetenskap
Under hösten 2009 var frågan om en ansökan om examensrätt för forskarutbildning i ämnet idrott/ idrottsvetenskap högaktuell. Var tiden
mogen för en dylik? Det fanns flera aspekter att lyfta in i en riskbedömning. Vilka skulle konsekvenserna bli om GIH erhöll respektive inte erhöll examensrätt? GIH:s doktorander i idrott var placerade vid ÖU genom det ”letter of intent” som ÖU och GIH under tidigt 2000-tal hade
kommit överens om. Denna forskarutbildning i idrott hade blivit kraftigt ifrågasatt efter granskningen 2007 (HSV, 2007a). Sverige riskerade alltså att framöver stå helt utan forskarutbildningsrättighet i idrott
– om inte den planerade ansökningarna från GIH respektive Malmö
högskola blev framgångsrika. Det fanns dock också, icke att förglömma, ett temporärt ”tillstånd” att doktorera i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet. Den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap som
VR hade beslutat att finansiera hösten 2008 skulle finnas kvar i ytterligare några år, men sedan? Det hade tagit tre år att få ett genombrott hos
VR för denna ansökan. Erfarenheter fanns också från en annan ansökan om forskarutbildning i friluftsliv. En arbetsgrupp hade tillsatts av
friluftsorganisationer i samverkan (FRISAM) med representanter från
ett antal högskolor, varav GIH var en, där medel hade tillförts för att
ge professor Lars-Magnus Engström i uppdrag att utforma en ansökan.
Denna fick inte gehör hos VR. Kunde så GIH riskera att stå utan egen
forskarutbildning? I arbetsgruppen var meningen delad. Rektors uppfattning var däremot klar: nu var det dags.
I mars 2010 lämnade GIH in sin ansökan om examensrätt för forskarutbildning i ämnet idrottsvetenskap inom området idrott, hälsa och
fysisk aktivitet. Styrelsen avsatte fyra och en halv miljoner kronor för
rekrytering av nya doktorander och medel till att utveckla kurser. Även
Malmö högskola ansökte om en forskarutbildning i ämnet idrottsvetenskap. Ansökningarna bedömdes av nordiska idrottsforskare, av vilka
flera funnits med i tidigare granskningar av ämnet idrott/idrottsvetenskap. Granskarna fann att både GIH och Malmö högskola uppfyllde
kriterier och förutsättningar för en hållbar och framgångsrik forskarutbildning (bl.a. minst 2 professorer per ämnesområde, hållbara ämnesoch forskningsmiljöer, en administrativ organisation, system för kvalitetssäkring). GIH blev från och med den 29 juni 2010 ett fullvärdigt
lärosäte med samtliga examensrättigheter, drygt 70 år efter att forsk-
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ning som verksamhet hade etableras vid lärosätet (HSV 2010). Rektor
Henriksson Larsén skrev följande på hemsidan:
Den 29 juni 2010 är en historisk dag för Gymnastik- och idrottshögskolan, rätten att utfärda doktorsexamen är en av de allra viktigaste händelserna i GIH:s snart 200-åriga historia. GIH får äntligen den status som man förtjänat men som regelverket inte
tillåtit. I och med rätten att utfärda doktorsexamen så kommer
attraktionsgraden som forskningsinstitution att öka, men också
som högskola på grundutbildningsnivå. Med beslutet följer också
rätten att utfärda licentiatexamen och masterexamen. (Henriksson Larsén, 30/6 2010.)
Arbetet med att utveckla en forskar- och masterutbildning skedde
skyndsamt och inom loppet av drygt ett år antogs de fyra första ”egna”
doktoranderna (december 2011). Efter ytterligare ett drygt halvt år, antogs de första masterstudenterna. Masterutbildningen organiserades så
att även en ettårig-master kunde ges som ett separat magisterprogram
för sjukgymnaster. GIH såg möjligheter att öppna upp för en ny studerandekategori och på så sätt även öka sina intäkter (se vidare del II, om
magister- och masterprogram). Området idrottsmedicin hade tidigare endast funnits representerat via viss forskning. Mats Börjesson med
bakgrund inom idrottsmedicin hade genom den hälsopromotiva satsningen anställts som professor i folkhälsa inriktning fysisk aktivitet. En
cirkel var sluten, noterade sjukgymnastikhistorikern Anders Ottosson:
GCI/GIH börjar nu återigen utbilda i medicinsk gymnastik (sjukgymnastik), vilket skedde redan vid lärosätets start 1813 (Ottosson, 2013a, b;
se även vidare Bolling & Yttergren, 2013).

Vision och mål
I forsknings- och utbildningsstrategin för perioden 2009-2012 berörde
tre av de nio övergripande målen lärosätets ambition att vara ett nav för
området idrott, fysisk aktivitet och hälsa: GIH ska vara ett ämnesdidaktiskt centrum för skolämnet idrott och hälsa, ett kunskapscentrum
för fysisk aktivitet och hälsa och utgöra en resurs för hälso- och sjukvård och övriga samhället samt vara ett kunskaps- och utvecklings centrum för prestation och träning. Utöver dessa mål fanns visionsmålen
att bedriva excellent idrottsvetenskaplig forskning, att vara ett välkänt
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och riksrekryterande lärosäte samt att värna utbildningens förmåga att
integrera teori och praktik (Forsknings- och utbildningsstrategi 20092012).
I ett informationsbrev till personalen 2011 konstaterade rektor
Henriksson Larsén att alla mål från det tidigare måldokumentet, ursprungligen från 2005, nu var uppfyllda, utom ett: en kvinnlig professor (Mål- och visionsdokument 2006-2012). Detta infriades år 2012 när
Eva Blomstrand befordrades till professor. Därmed blev hon den första
kvinnan att utses till professor vid GIH. I det nya mål- och visionsdokument som beslutades av högskolestyrelsen i slutet av 2011 poängterades GIH:s roll att:
bidra till samhällsutvecklingen genom att vara ett internationellt
nav och en internationellt framståenden högskola för forskning
och utbildning inom området Idrott, fysisk aktivitet och hälsa.
(HS, 2011-12-06; Visions och mål dokument 2012-2016)
De nya strategiska dokument som därefter tas av högskolestyrelsen
byggde vidare på de tidigare i så motto att GIH fortsatt ska främja prestation, hälsa och välbefinnande och sträva efter att ses som den ledande
idrottshögskolan i Sverige och en av de ledande i Europa (Utbildningsoch forskningsstrategi 2012-2016; Forskningsstrategi 2012-2015). Detta
ska ske bl.a. genom att fördjupa forskning och utvidga utvecklingsarbeten samt bygga vidare på den 200-åriga traditionen på det hälsopromotiva området .

Sport Management igen
Efter en förfrågan från Södertörns högskola fattade högskolestyrelsen
beslut om ett nytt engagemang inom Sport Management i samverkan med Södertörns högskola (HS, 2012-09-11). Studierna utformades kring en kandidatexamen i företagsekonomi och med idrottskurser motsvarande cirka hälften av det totala programmet. Hösten 2013
påbörjade de första sportmanagementstudenterna sina ämneskurser i
idrott på GIH. Ett tidigare nedlagt program hade på kort tid fått möjlighet att återuppstå, om än i en ny konstruktion.
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Ekonomi, infrastruktur, nybyggnation
En utmaning för GIH under denna tid var att hantera de ökande utgifterna och samtidigt klara av att bygga upp forskarutbildningen i alla
dess delar. Under perioden 2010 till hösten 2012 iscensattes den efterlängtade ny- och ombyggnationen av GIH:s lokaler. Samtidigt upphörde SU med att ge utbildning i idrott, och utbildningen fördes över
till GIH. Att inordna SU:s (tidigare LHS) lärarstuderande i idrott och
hälsa under GIH:s tak medförde icke förutspådda utmaningar. Ett lågt
antal studerande och en låg nivå på genomströmningen innebar att de
planerade intäkterna inte infann sig som planerat. De första åren på tiotalet presterade GIH under takbeloppet och verksamhetens omkostnader började nagelfaras. Högskolans dåliga ekonomi skakade om både
ledning och anställda. I december 2012 (HS 2012-12-05) lyfte lärarrepresentanterna i högskolestyrelsen att högskolans organisation behövde
utvärderas som ett led i att få fatt i de ökande kostnaderna och de sjunkande intäkterna. Ledningen tog beslut om en neddragning av undervisningstid och koefficienter och institutionen fick ett sparbeting om 5 Mkr för
att få ekonomin i balans. Lärosätet och dess personal prövades. Beslutet
om de ekonomiska neddragningarna gav anledning för de fackliga organisationerna att lämna in en skrivelse (SACO 2013-10-14). I ljuset av
den ekonomiska situationen efterfrågades i högskolestyrelsen en analys
av konsekvenserna av neddragningen samt en analys av GIH:s bemanning. Detta som ett led i att kunna bedöma GIH:s möjligheter att nå
sina mål och visioner (HS 2013-04-17). Personalökningen hade under
perioden från 2009 och framåt främst skett på den administrativa sidan
i syfte att säkerställa en infrastruktur som kunde hantera högskolans
uppdrag. Verksamheten kring internationalisering och samverkansavtal
hade trots detta saknat bemanning.
Mellan åren 2008 och 2013 sker en nära fördubbling av GIH:s externa medel för forsknings- och utvärderingsuppdrag. Forskningsmedlen (fasta som externa) ökade från 6.2 Mkr till 13.2 Mkr. GIH fick även
medel från Vinnova för innovativ verksamhet motsvarande 2.5 Mkr.
(Se vidare del III; Forskning och forskarutbildning). Antalet doktorander/forskarstuderande hade under perioden slagit rekord. År 2013 hade
GIH 29 doktorander varav 24 var egenfinansierade (ÅR 2013). Det sedan lång tid uppbyggda myndighetskapitalet balanserade de ökade kost-
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Ett numera 200-årigt lärosäte sett från huvudentrén med skulpturen Hyllning
till Ling av Gustav Nordahl.

naderna, men långtidsprognoserna pekade mot en oroväckande låg nivå
(HS 2013-10-24).
En ny högskolestyrelse tillträdde under jubileumsåret. En ny ordförande utsågs av regeringen; Björn Eriksson, f.d. landshövding, f.d. rikspolischef, ledamot av Riksidrottsstyrelsen m.m. Den nya högskolestyrelsen fattade omgående ett nytt beslut om att intensifiera arbetet med
intäkter från sponsring och avsatte 1.5 Mkr från myndighetskapitalet
(HS 2013-09-12). Styrelseledamöterna Harriet Wallberg-Henriksson,
professor, f.d. rektor för KI och f.d. GIH-studerande samt Sigbrit
Franke, professor, f.d. rektor för Umeå universitet, f.d. Högskolekansler, m.m., tillfrågades om att ingå i arbetsgruppen för fundraising. Arbetet med fundraising hade i viss mån redan påbörjats hösten 2009 med
särskilda medel och personal till förfogande för att ta fram en policy
och konkreta projekt (HS 2009-09-25).

GIH 200 år
Tjugotre år efter att beslutet om en självständig högskola inom idrottens område togs av riksdagen (1990) firade GIH som högskola, f.d.
institution och f.d. institut, sitt 200-årsjubileum. John Fürstenbach,
tidigare förvaltningschef på Kungliga Musikhögskolan, var ”jubiléums-
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general”. Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth invigde både 200-årsjubileet och GIH:s ny- och ombyggnation (2013-01-17).
Under jubileumsåret genomfördes konferenser och föreläsningar. Skrifter och tidningsbilagor gavs ut. Därtill högtidlighölls den 5 maj, dagen
då Per Henrik Ling gavs i uppdrag att grunda det Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet (GCI). Festen skedde i Blå hallen i Stockholms
Stadshus (se vidare kapitlet om jubileumsåret). När jubileumsåret avslutades hade GIH:s två första decennier passerats som egen högskola. Ett
försök att summera dessa år görs nedan.

En summering
Den tecknade bilden av GIH:s dryga två decennier som autonomt
lärosäte skulle gå att göra både mer övergripande och mer detaljerad. Beslut och skeenden kan förklaras och/eller förstås på delvis olika sätt. GIH:s måldokument har över den aktuella tiden på en generell nivå haft samma tema: att vara en excellent högskola för utbildning
och forskning inom idrott, ett nav, ett centrum och helst i takt med tiden. Olika tidsperioder har medfört olika typer av redovisningar av genomfört uppdrag. Kravet från statsmakten på att fördela medel utifrån
uppnådda prestationer inom utbildning och forskning har ökat påtagligt under senare tid. Detta har givetvis påverkat GIH:s verksamhet och
organisatoriska struktur. Processen att gå från institution till egen högskola har inte varit helt lätt. Att växa in i den klädedräkt som det innebär att vara en självständig högskola har ställt krav på att utveckla såväl
en infrastruktur som en förvaltningskultur. Dylikt växer inte fram av
sig självt. De strandade utredningarna, eller avsaknaden av utredningar
och underlag inför strategiska beslut vittnar om detta.
Inom ramen för de inledande decennierna som självständigt lärosäte
har GIH stegvis blivit ett så kallat fullvärdigt lärosäte i bemärkelsen att
GIH som 200-åring innehar samtliga examensrättigheter och dessutom
fasta forskningsresurser. Totalt tog dessa steg 19 år att fullt ut förverkliga. En fråga som infinner sig är om det hade varit möjligt att påskynda denna process. Den långdragna debatten, troligen ännu ej avslutade debatten, om vad idrott är som akademiskt ämne och hur uppdraget
att utveckla ämnet idrott ska tolkas, gavs utrymme under lång tid, inte
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minst under rektor Wedmans tid. Och motsättningar fanns (och finns)
kring vad som utgör den bästa och mest akademiskt hållbara basen för
det fler- och tvärvetenskapliga ämnet idrott/idrottsvetenskap (Se vidare Larsson, 2013 samt kapitlet om forskarutbildning i idrottsvetenskap i denna skrift). Noterbart är dock att andra länder inte på samma
sätt uppfattar detta med idrott som lika problematiskt. Å ena sidan har
Norges Idrottshögskola och Idrottshögskolan i Köln haft forskarutbildningsrättighet i decennier – å andra sidan har danska och finska lärosäten inte alls drivit frågan om en forskarexamen i idrottsvetenskap. I
världen i övrigt ser det mycket olika ut. Flera anglosaxiska länder håller
fast vid sina traditionella ämnen för examina (fysiologi, sociologi, psykologi etc.), men inom ramen för Human Movement Studies (Australien) eller Kinesiology (USA).
Forskarutbildnings- och mastersrättigheterna har inneburit att GIH
bildligt talat kommit att spänna musklerna. De medel som kommer från
statsmakten ska räcka till ännu mer, om inte de externa medlen och
takbeloppet ökar. Med en forskarutbildning väntar nya prioriteringar av vad forskningsmedlen ska räcka till, nya krav på administration
och kvalitetssäkring. En tidigt väckt fråga är om GIH:s egna studenter
kommer att klara sig i konkurrensen vid doktorandanställningar.
Under den period som här är i fokus försvinner ett kontinuerligt högt
söktryck till lärarutbildningen. En av många orsaker är troligen den
förlängning i utbildningstid som skedde mellan åren 1992 och 2001.
Längden på utbildningen gick från tre år till fyra och ett halvt år och
fem år, utan att vare sig läraryrkets lönebild eller karriärmöjligheterna förändrades. Den omvittnat höga arbetsbelastningen bidrog också
till att pressa ned yrkets status och därmed söktrycket. Som lägst var
söktrycket nere på tre studerande per plats till lärarutbildningen. Det
höga antal lärosäten som från början av 2000-talet gav en lärarutbildning i idrott och hälsa lämnade också avtryck i sökandestatistiken. Kritiken mot skolämnet idrott och hälsa har bitvis varit mycket hård från
såväl myndigheter som forskare. Lärarutbildningen har klarat sig bättre i de granskningar som förekommit. Men få granskningar, om ens någon, har granskat lärarutbildningen i relation till skolämnet idrott och
hälsas uppdrag.
Efterfrågan på nya och gamla utbildningar har under de senaste två
decennierna kommit från olika delar av samhället. Tränarprogrammet
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har överlevt trots ett mycket lågt söktryck. Att matcha förväntningar
och arbetsmarknad har varit en utmaning. IH/GIH har svarat ja, nej
och sedan ja på att ge en utbildning i Sport Management. Nu senast
som kursgivare i samverkan med Södertörns högskola. Här har RF:s
företrädare pekat på specialidrottsförbundens behov i en alltmer kommersialiserad idrottsvärld, en idrottsvärld som ställer nya och andra
krav på utbildning i och om idrott.
Det hälsopromotiva området med en flervetenskaplig utbildning inom
fysisk aktivitet och hälsa har under de dryga två decennierna haft ett
högt och stabilt söktryck. Företrädesvis kvinnor har lockats till hälsopedagogprogrammet. En ständig diskussion har förts av studenter och
högskolans ledning om hur arbetsmarknaden ser ut och vart de studerande tar vägen. Tiden synes tala för en fördjupning av inriktningen på
denna utbildning, då fysisk aktivitet och på senare tid inte minst fysisk
inaktivitet, har blivit en reell risk- eller friskfaktor som påverkar samhällsekonomi och medborgarnas hälsa, oavsett ålder och social klass.
Forskningsmiljöerna förblir i stort intakta under GIH:s första två decennier som autonomt lärosäte. En ny forskningsgrupp har etablerats;
forskningsgruppen för rörelse, hälsa och miljö (RHM). En annan, forskningsgruppen i idrottspedagogik (PIF), har flyttat över sin hemvist från
f.d. Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) via Stockholms universitet, till
GIH. Delvis nya forskningsinriktningar har utvecklats, bl.a. kring stillasittande, arbetspendling, extrema uthållighetsidrotter, psykologisk utbrändhet (se vidare del III, Forskning). GIH:s forskare får under 00-talet
fortsatt priser från Centralföreningen för idrottens främjande (www.
scif.se), och lärosätets forskare hävdar sig väl bland dem som söker
medel från CIF och RF. Betydande externa medel till uppdragsforskning har kommit via statens satsningar på idrottsrörelsen och Skolverkets behov av att säkerställa skolämnet idrott och hälsas utveckling.
Med jämna mellanrum erhåller lärosätet större belopp från Vetenskapsrådet, Astra Zeneca, Folksam, Vägverket, Stockholms läns landsting,
Trygg Hansa med flera anslagsgivare. VR har sett positivt på etableringen av forskarskolor inom idrottsvetenskap (2008), och idrott och
hälsas didaktik (2011, 2013). De stora EU-medlen och samverkansprojekten har ännu inte börjat sökas, med undantag av ett EU-projekt
kring IT och tillämpad idrott. Rektor Ericsons initiativ att utveckla en
finansiering och en samverkan för tillämpad idrottsforskning (OPC),
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fick aldrig sitt fotfäste på GIH. Här kan anas en spänning under början
av 2000-talet kring vilken typ av forskning som högskolan egentligen
skulle ägna sig åt. Avsaknaden av EU-projekt och medel vittnar om att
internationaliseringsarbetet i bredare bemärkelse, vare sig på student-,
lärar- eller forskarnivå, funnits högst upp på agendan.
När GIH fyller 200 år karakteriseras perioden av ett antal organisatoriska utmaningar, dels har en ny- och ombyggnation genomförts, dels
har SU:s studerande och personal i idrott och hälsa integrerats i GIH:s
verksamhet. Till detta kommer allt fler krav från statsmakten på preciserade, mätbara indikatorer. Lärosätet ska leverera nya former av ekonomisk uppföljning och indikatorer på hur väl lärosätet lyckas utifrån
givna kriterier. Dessa kriterier är ofta anpassade efter de stora universitetens strukturer. Kraven på ökade externa anslag, internationalisering
och att lämna avtryck i det samtida samhället finns kvar parallellt. Detta avspeglas inte minst i fördelningen av hur olika personalkategorier
ökat eller minskat. När lärosätet firar sitt 200:e år är i numerär grupperna fast anställd undervisande personal och övrig administration nästan
lika stora (ÅR 2013).
Som framgår i boken 200 år av kroppsbildning (Bolling & Yttergren,
2013, se vidare Lindroth, 2013) har antalet rektorer som verkat under
högskolans första tid varit påtagligt många: sex stycken plus två tillförordnande rektorer på drygt 20 år. En kontinuitet går dock att finna i det
att flera av nämndordföranden och prefekter suttit under lång tid. Hur
rektorsbytena påverkat dels högskolans förmåga att tänka framåt och
hantera ansökningsprocesser till olika examensrättigheter, dels förmågan att långsiktigt planera för bemanning är svårt att med säkerhet uttala sig om. Det är lättare att konstatera att visions- och måldokumenten synes ha stannat på en övergripande nivå i organisationen.
Två hundra år efter att GCI etablerades finns ett ännu verksamt lärosäte med fullständiga examensrättigheter i nyligen ombyggda och tillbyggda lokaler med drygt 800 studerande, och ett hundratal anställda. Högskolans fortsatta uppdrag och rörelse in i det kommande seklet
kommer att följas med spänning externt och internt. Med sjukgymnaster som nyantagna studerande på avancerad nivå går det att uppfatta att cirkeln för de första 200 åren är sluten – åtminstone med utgångspunkt tagen i Per Henrik Lings ansökan om att etablera ett institut för
kroppsövning för såväl frisk- som sjukgymnastik (Ottosson, 2013a, b).
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Vid ingången till ett nytt sekel intensifieras nu akademiseringen av
GIH med målsättningen att lärosätet ska bidra till samhällsutvecklingen inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa (Mål- och visionsdokument
2009-2012).

Avslutande tankar
Detta kapitel har haft fokus på lärosätets inriktning, ledning och organisation. I de övriga delarna av skriften beskrivs utbildningens och
forskningens utveckling och förändring. Ett paradigmskifte kan anas.
Lärosätets inriktning har gått från att vara ett lärosäte riktat mot
grundutbildning och en kandidatexamen i idrott till kurser på avancerad nivå och forskarutbildning. Huruvida professionsutbildningarna
och den fördjupade akademiseringen kommer att kunna mötas på ett
för omvärlden fruktbart sätt återstår att se. Byggstenarna för kandidatexamen i idrott har balanserats om, från en tredelad bas till en förskjutning mot humanbiologi (idrottsmedicin), samhällsvetenskap och humaniora (se figur 1). Detta har påverkat utbildningarnas innehåll liksom
idrottslärans kvalitet och position på högskolan. Det hälsopromotiva
området har breddats och inkluderar numera även rehabilitering och
prevention. Uppdraget att möta idrottens behov och den ökade kommersialiseringen av idrotten avspeglas i GIH:s samarbete med Södertörns högskola kring sportmanagement. Tränarprogrammet har fått en
smalare inriktning mot prestation och träning. Forskningsområdena
och med dem forskningsfrågorna har ökat i omfattning. Här bör andra
bedöma om GIH har lyckats behålla en världsledande position inom något eller några områden, och/eller har utvecklat nya områden.
Området idrott, fysisk aktivitet och hälsa lockar alltfler universitet
och högskolor. Om GIH framöver kommer att kunna bevara sin särart
och legitimitet för utbildning och forskning inom kroppsövning och
hälsa, sett som en helhet (Ling, 1840; Lindroth, 2004), återstår att se.
Det finns all anledning att väcka till liv igen den oavslutade målanalysen som påbörjades 1989, som ett led att säkerställa lärosätets framtida kvalitet, ämnesdjup och samhällsrelevans. Berättelsen om lärosätets
nästa sekels byggstenar och markörer överlämnas härmed till kommande författare av jubileumsskrifter.
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Noter
I den första högskolestyrelsen representerades området skola och utbildning
av Walter Rönnmark, idrotts-, hälso- och samhällsektorn av riksdagsledamöterna Eva Johansson, Lennart Brunander och Karin Falkmer samt av Folkhälsoinstitutets chef Agneta Dreber. Övriga i styrelsen var professor Bengt Saltin,
KI samt lärarrepresentanterna Britt Gunnarson, Lars Oddsson och studeranderepresentant Marika Hartikainen. Under det första läsåret tillkom en lärarrepresentant, Jan Aspelin samt studeranderepresentanterna Peter Landberg
och Torbjörn Hansson. Bengt Saltin, lämnade sitt uppdrag våren 1993 och ersattes av professor Per Hedqvist.
2
Den andra skrivelsen, Några synpunkter på humanioras ställning på IH: ett underlag, undertecknad var Leif Yttergren, doktorand vid Stockholms universitet
och anställd av IH, var likalydande.
3
Universitetskanslern Stig Hagström kommenterar i förordet (HSV 1998d) att
framgång i idrottsvärlden ofta kan hänföras till ledarskap och avslutade mötet
med det olympiska mottot: Citius, altius, fortius.
4
I denna spänning fanns bl.a. en anmälan till Yrkesinspektionen från lärosätets
SACO-ombud (Yrkesinspektionen, dnr 99/653801–222; Inspektionsmeddelande den 22/12 1999). Anmälande rörde kränkande behandling, den psykosociala
arbetsmiljön och behov av uppföljningsbara mål för arbetsmiljön.
5
Den första arbetsmiljöutredningen kallades den Mårtenssonska utredningen och
tillsattes av Arne Ljungqvist efter att de fackliga organisationerna hade påtalat
arbetsmiljöproblem (Graffman, et al., 1995).
6
Exempel på projekt är det så kallade LIKA-projektet, ett samverkansprojekt
tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan och Kungliga Musikhögskolan. Ett annat var Clic, ett EU-projektet inom den tillämpade idrottsforskningen. Inom loppet av några år får GIH både anställda IT-specialister och sin
första IT-pedagog. Den första IT-ansvariga med detta som specialitet var Katarina Thålin, som sedan följdes av Andreas Mattsson. År 2013 består IT-avdelningen av fyra personer. GIH:s första IT-pedagog var Eva Fors, f.d. GIH-studerande.
7
Web of Science är ett kanadensiskt bolag som tar fram citerings- och referensindex för forskningspublikationer, ägs av Thompson Reuters, vilket i sin tur ägs
av holdingbolaget the Woodbridge Company.
8
I SOU 2008:104 Autonomiutredningen, föreslogs också att kårobligatoriet skulle avskaffas. Regeringen skulle dock behålla makten att utse ordförande i universitets- och högskolestyrelser samt de externa ledamöterna. Förslaget gick
igenom.
1
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Jubileumsåret
Varför gör di på detta viset?

John Fürstenbach

GIH fyller 200 år och det ska firas. Uttalandet kan tyckas självklart,
men om man ska skapa ett program för ett 200-års firande uppstår ändå
frågan om vad som ska uppnås med den manifestationen. GIH:s styrelse avsatte en ram på 5 miljoner kronor för aktiviteter och då finns rimligen också ett syfte bredare än att markera arvet från Ling och GCI.
GCI och GIH är båda välkända förkortningar, men kunskaperna om
GIH är svaga i det omgivande samhället. Den starka bild av GIH som
finns bland dem som kommit i kontakt med högskolan kontrasterar mot
en stor okunskap hos den bredare allmänheten. Ling är känd av den
äldre generationen som skapare av skolgymnastiken, men GCI-gymnastikens internationella spridning och dess betydelse som bakgrund
till dagens sjukgymnastik, idrott och folkhälsokunnande är mindre
bekanta. Överraskande många tror att GIH finns på Bosön. Inte lika
överraskande är det få som vet vad som hänt med GCI; det försvann ju
på 60-talet, även om ända in i 2000-talet gymnastikdirektörer verksamma i skolor och idrottsliv direkt eller indirekt påmint om att det funnits.
Den korssittande flickan vid Sergels torg är känd av många, men få har
tagit reda på varför hon sitter där.
Det är alltså få som vet att GIH ligger bakom Stadion. Både geografiskt sedan 1945 och historiskt från början av 1900-talet. GCI:s ledning tog en stor del av ansvaret i anordnandet av Stockholmsolympiaden 1912.
2013 är GIH i sin nuvarande form en ung organisation. Frigörelsen från högskolan för lärarutbildning skedde 1992, överföringen av de
medicinskt orienterade delarna från KI skedde tio år senare och 2011
lämnade Stockholms universitet helt över lärarutbildningen i idrott till
GIH. Även om det är delar som samverkat sedan länge, finns det en del
kvar innan det uppstått en samlad ny högskolekultur.
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Ett jubileum ger bättre möjligheter att nå ut med budskap än under
ett normalt år. Aktiviteterna under 2013 skulle därför tjäna att – med
dagens språkbruk – förstärka GIH:s varumärke. Syftet var
– att inom vetenskaps- och idrottssamhällena öka kännedomen om GIH
och GIH:s verksamhet
– att förstärka GIH:s forskares kontaktnät
– att förstärka stockholmarnas och politikernas medvetenhet om GIH:s
existens och verksamhet
– att förstärka GIH:s externa kontakter
– att förstärka GIH:s interna identitet
– att långsiktigt förstärka GIH:s finansiella bas
Planeringen under början av 2012 inriktades till stor del på att precisera vilka skrifter som skulle tas fram och på planering av inomvetenskapliga konferenser och formella festligheter. Vi började också diskutera arrangemang riktade till allmänheten. Under hösten ökade sakta
intresset för jubileumsaktiviteter och flera aktiviteter inriktade mot allmänheten kunde definieras.

Festerna
Den 17 januari invigdes formellt den nya huvudbyggnaden. Inflyttningen skedde under sommaren 2012, men vid invigningen fanns ännu inredningsdetaljer och byggnadsfunktioner som behövde finjusteras.

Invigning Lena Adelsohn Liljeroth.
Foto: John Dunell, GIH.

Invigningstalare var rektor Karin Henriksson Larsén, Sten Wetterblad
från Akademiska hus, Konstrådets direktör Magdalena Malm, studentkårens ordförande Andree Nienkerk samt kultur- och idrottsministern
Lena Adelsohn Liljeroth som också klippte av ett band till nybyggnadsdelen. Bandet i duvblått med vita och gula revärer kom igen i form av
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band på de medaljer som delades ut vid jubileumsfesten. Inbjudna gäster var personer från myndigheter, organisationer, näringsliv och högskolorna i Stockholm. Efter en liten buffé i Lingbaren tillsammans med
GIH:s personal fick de njuta av ett fyrverkeri avfyrat från tennisplanen.
Med det fyrverkeriet var också jubileumsåret invigt.
Akademiska högtidligheter används inte bara för att stärka den interna identiteten och samhörigheten inom högskolesektorn. De är också
utmärkta tillfällen att förstärka ett lärosätes externa kontakter. Jubileumsfesten anordnades den 4 maj i Stockholms stadshus. Den började
i Blå hallen med en akademisk ceremoni samt en bankett och slutfördes
med dans i Gyllene salen.

Studenterna underhöll gästerna med körsång under ledning av rytmiklärare Anna
Rosén och exempel på kroppsövning genom decennierna. Här linggymnastik.
Foto: John Dunell, GIH.

Blå hallen var dukad för 530 personer. Av dem var i runda tal 140 personer
inbjudna gäster, 80 var anställda vid GIH som hade med sig 60 gäster, 110
var alumner med sällskap och 140 var studenter med sällskap.
Under ceremonin och banketten gjorde studenter urklass L34 fyra
uppvisningar med koreografier på olika teman. Till dansen spelade
KMH Jazz Orchestra, ett storband bestående av studenter (och några få
lärare) ur Kungl. Musikhögskolans jazzinstitution.
Vid själva ceremonin installerades professorerna Peter Schantz,
Mats Börjesson, Eva Blomstrand och Håkan Larsson. Dessa fick utöver
diplom också var sin guldmedalj. Guldmedaljer fick också de äldre professorerna Kent Sahlin, Per Nilsson, Alf Torstensson, Lars-Magnus Engström, Björn Ekblom och P.-O. Åstrand. Eva Andersson och Suzanne
Lundvall de första av högskolan utsedda docenterna fick silvermedaljer. Bronsmedalj tillsammans med hatt, diplom och ring fick hedersdoktorn Pia Sundhage, GIH:s första hedersdoktor.
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P.-O. Åstrand får sin guldmedalj av rektor
Karin Henriksson Larsén.
Foto: John Dunell, GIH.

Vid midnatt hade vi nått söndagen den 5 maj, den dag då Karl XIII
undertecknade beslutet om ett uppdrag till P H Ling. Det firades med att
rektor utbringade en skål, sedan följde GIH-dansen och sällskapsdans
fram till klockan 01.00.
På söndagens eftermiddag hade rektor en liten mottagning i Lingbaren
där presenter överlämnades från Blekinge tekniska högskola, Ivar BergSørensen m fru (f.d rektor vid Danmarks højskole för Legemsøvelser),
Malmö högskola, Norges idrettshøgskole, Svenska Gymnastikförbundet, Riksidrottsförbundet och Örebro läns museum.
Mottagningen avslutades med att rektor som ett tack till GCI:s
grundare lade ned en blomsteruppsättning vid Lingstatyn.
Presenter med anledning av jubileet överlämnades på annat vis av
Högskolan i Halmstad, Dans- och cirkushögskolan, Göteborgs universitet och Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap.

Skrifterna
Inom GIH initierades tre skrifter: en översiktlig presentbok, en vetenskaplig belysning av utvecklingen av verksamheten vid GCI/GIH och
en beskrivning av GIH:s utveckling under de senaste 25 åren. Därtill
kom att Anders Ottosson vid Göteborgs universitet önskade knyta sin
bok Gymnastik som medicin, som behandlar sjukgymnastikens historia, till GIH:s jubileum. Skrifterna bidrar till att dokumentera GIH:s
verksamhet och historia. Avsikten är också att spridningen av dem ökar
kunskaperna om idrottsvetenskapen och GIH.
I en presentbok GIH 200 år – svensk kunskap, hälsa och kraft ges på
50 sidor en överblick av GCI/GIH:s historia, forskning och utbildning.
Boken trycktes i 3 000 exemplar och delas ut till dem som deltar i aktiviteter under jubileumsåret. Den ska också finnas tillgänglig som gåva
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till gäster vid GIH eller värdar för besök från GIH under några år efter
2013.
Redaktörerna Hans Bolling och Leif Yttergren har sammanställt antologin 200 år av kroppsbildning som trycktes i 1 000 exemplar. Antologin omfattar 290 sidor med 10 vetenskapliga artiklar som ger olika aspekter på GIH:s historia, gymnastik och idrottsvetenskap. Artikelförfattarna är verksamma både inom och utanför GIH. Boken presenterades vid en ”release” den 18 april på GIH.
Den bok som nu ligger i läsarens hand har i uppdrag att beskriva de
senaste 25 årens utveckling vid IH/GIH. Dess föregångare, som publicerades till 175-årsjubileet, täcker väl GCI/GIH:s utveckling fram till
1988. De senaste 25 åren är emellertid väl så händelserika som tiden
dessförinnan, från att ha varit en institution inom högskolan för lärarutbildning i Stockholm till att bli ett självständigt lärosäte med rätt att
ge doktorsexamen. Utöver böckerna producerades också en annonsfinansierad bilaga till Dagens Nyheter.

Konferenser och seminarier
Konferenser och seminarier är väl ägnade att förstärka GIH:s forskares
kontaktnät och förlagda till GIH ökar de också kännedomen om GIH
och GIH:s verksamhet, besökarna kommer snart underfund med att de
inte ska till Lidingö, utan bara till Lidingövägen bakom Stadion. Inom
våra lärares nätverk anordnas regelbundet återkommande konferenser
eller seminarier. 2013 förlades flera av dessa till GIH.
Förstå dina drivkrafter, Svensk idrottspsykologisk förenings konferens
den 24 april samlade cirka 150 deltagare med amerikanska, engelska och
svenska talare.
Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet var slutkonferensen
i ett projekt som drevs av Boverket enligt ett regeringsuppdrag. Professor Peter Schantz från GIH deltog i projektet och tog initiativet till
att konferensen förlades till GIH. Den samlade cirka 160 personer som
normalt inte ingår i GIH:s nätverk, främst arkitekter och planeringsansvariga i kommuner.
Idrottslärarstämman är Idrottslärarföreningens möte som äger rum
vartannat år, den hölls nu den 3-4 maj på GIH samordnad av Karin Re-
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delius. Stämman hade 138 deltagare och avslutades med karnevalståget
till Kungsträdgården.
Urban nature: inclusive learning through youth work and school work var
titeln på det årliga seminarium som The European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) höll vid
GIH med Erik Backman som ansvarig. EOE är ett europeiskt nätverk
av yrkesverksamma med inriktning på sociala förhållanden och ungdom, lärare och annan undervisande personal, akademiker och studenter.
GIH:s idrottsmedicinkonferens anordnades i samverkan med Capio Artro Clinic och Centrum för idrottsskadeforskning vid KI den 17-18 oktober. Konferensen riktade sig till dem som arbetar inom idrott, fysisk
aktivitet och hälsas område.
Idrotts- och hälsokonventet hör också de årliga händelserna på GIH.
Det är en fortbildningsaktivitetet för idrottslärare som bedrivs under
de studiedagar som regelmässigt är förlagda till vecka 44.
SVEBI-konferensen är Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforsknings årligen återkommande konferens, som alltså under jubileumsåret förlades till GIH.
Inom högskolan finns också ett antal specialistnätverk. Tre av dessa
träffades under året på GIH, nämligen de som består av bibliotekarier,
VFU-handläggare samt Lärarutbildningskonventet.

Publika evenemang
Under jubileumsåret anordnades 6 större publika arrangemang. Två av
dem är årligen återkommande vid GIH, Öppet hus och Konventet. De
öppna föreläsningarna genomfördes i sedvanlig ordning. Fyra nyheter
tillkom under året (1) Pröva på för sportlovslediga barn, (2) Forskarstafetten, (3) Karnevalen och (4) Forskarfredag.
Pröva på var nyckelordet för aktiviteter för sportlovslediga barn i förskola och grundskola. Syftet var att ge barnen möjlighet att lära känna mindre vanliga idrotter och aktiviteter med studenter som instruktörer. En sekundär effekt skulle vara att föräldrar och politiker skulle
bli mer medvetna om GIH:s existens. Anslutningen av barn blev inte så
stor som vi hoppats, men Eva Fors ansträngningar att organisera ett bra
program uppskattades verkligen av dem som deltog.
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Den 8 mars genomfördes en Forskarstafett med genusperspektiv. Dagen fylldes av korta föreläsningar, i huvudsak givna av lärare vid GIH.
Utbildningsradion spelade in hela dagen och den sändes på Kunskapskanalen i olika versioner under mars och april.
Öppet hus är en rekryteringsaktivitet som riktar sig till ungdomar på
gymnasiet. Det genomförs årligen i mars. Öppet hus 2013 fick någon
ytterligare glans av 200-årsjubileet och hade 750 besökande elever.
Karnevalen var den stora publika manifestationen. Med en ledarbil
och poliseskort rörde sig ett karnevalståg med studenter och andra som
deltar i GIH:s verksamhet (bl.a. ett stort antal äldre som deltar i ett hälsoprojekt) med GIH:vimplar och banderoller nedför Sturegatan, uppför
Kungsgatan, in på Sveavägen och fram till Sergelrondellen där rektor
och studentkårens ordförande lade en blomsterkrans runt halsen på den
korssittande flickan. Karnevalståget fortsatte sedan nedför Hamngatan
till Kungsträdgården där studenter ur L2 gjorde en uppvisning.
Forskarfredag anordnades den 23 september som en del av stiftelsen
Vetenskap och allmänhets evenemang med samma namn. Centrum för
idrottsforskning (CIF) samarbetade med GIH i ett evenemang med
temat Träning och hälsa för äldre. Programmet omfattade tester, träningspass och samtal med forskare och avslutades med en panel av typen ”Fråga Lund”.

Stora gåvor och sponsring
Avsikten var att utnyttja jubileumsåret också för att driva en kampanj
för att få gåvor och donationer som stöd för GIH:s verksamhet. De inledande sonderingarna visar på att det finns ett externt intresse för att
stödja GIH, men i den ekonomiska osäkerhet som rådde under 2012 och
2013 bedömdes det inte som meningsfullt att driva en kampanj med stor
kraft. Den grund som lades ska dock utnyttjas för fortsatta ansträngningar.
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Minnessaker
Vid ett jubileum ska det finnas minnessaker. Minnessakerna valdes med
två olika utgångspunkter. Dels handlade det om minnessaker i traditionell mening, saker som kan sparas och påminna om det upplevda jubileet, dels om att understryka 2013 som ett jubileumsår. Syftet med minnessakerna är att bidra till GIH:s synlighet externt och till den interna
upplevelsen av jubileumsåret.
Den traditionella julgåvan förstärktes med anledning av jubileet och
utgjordes av ryggsäckar med tryck GIH 200år. De tjänar förhoppningsvis båda syftena, god synlighet och bestående för några år framåt. Än
mer bestående bör ”medaljkompasserna” kunna bli.
Mer relaterat till året var kaffemuggar, pennor och block med 200årslogotypen. Konferensdeltagare fick penna, block, en vattenflaska och
presentationsboken i en för året anskaffad konferenskasse. Talarna fick en
förstahjälpensats, medaljkompasser och/eller antologin 200 år av kroppsbildning.
Som funktionärströjor vid Öppet hus anskaffades gula funktionströjor som blev så populära att alla i personalen fick var sin. Succén fortsatte
och de gula tröjorna blev synliga även på höstens konferenser och publika aktiviteter.

Summering
Minst 3 000 personer har aktivt tagit del i jubileumsaktiviteterna som
medverkande eller publik. Tre böcker med en sammanlagd upplaga på
ca 5 000 exemplar har tryckts och den här föreliggande är den fjärde.
Under våren har UR gjort tre produktioner från GIH: Forskarstafetten, Boverkets konferens och Idrottslärarstämman.
De som GIH har nått på detta sätt liksom åskådarna som stannade
upp när karnevalståget passerade har blivit påminda om GIH:s existens och kvaliteter. Men mycket återstår innan GIH är en självklarhet i
Stockholmarnas tänkande runt fysisk aktivitet och hälsa.
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Studentkåren 2013

Olof Unegård

GIH:s studentkår tillhör en av Sveriges äldsta och mest ärevördiga studentkårer. Anorna går tillbaka till 1938, då det för första gången bildades en gemensam studentsammanslutning, under namnet GCI:s elevkår.
I hela 72 år var det obligatoriskt för samtliga elever (idag kallade studenter) att tillhöra kåren och kåren hade att ”i enlighet med institutets
stadgar främja studierna samt bland medlemmarna alstra och vidmakthålla en god kamratanda”.
Under de senaste 25 åren har ändrade förutsättningar präglat studentkårsarbetet i allmänhet och för GIH:s studentkår i synnerhet. Under läsåret 1999/2000 fattade rektor beslut om att ge ett ekonomiskt
bidrag till studentåren, för att möjliggöra anställningen av en heltidsanställd kårkanslist, som ett led i att stärka studentinflytandet vid GIH.
Detta bidrag har möjliggjort en väsentlig förstärkning av studentkårsarbetets kvalitet och bredd. I rektorsbeslutet, som under åren förstärkts
och breddats ytterligare, står att läsa att ”kanslisten skall som huvudinriktning stärka studentinflytandet vid GIH samt stimulera GIH-studenterna att mer aktivt engagera sig i verksamheten vid högskolan och
ge dem stöd i det avseendet”. Kårkanslisten är idag navet av kårarbetet vid högskolan och ger service åt såväl studenter som personal, samt
stöttar studentkårens styrelse i dess utbildningsbevakning och -påverkan. Det är inte sällan som en före detta student tar anställning som
kårkanslist och mellan åren 1999 och 2013 har studentkåren haft elva
olika kanslister, varav sex har varit kvinnor och fem har varit män.
År 2010 avskaffades kårobligatoriet, vilket innebar att studenter inte
längre var tvungna att vara ansluten till en studentkår. För Sveriges alla
studentkårer innebar detta en ny verklighet, där högre krav ställs på att
synliggöra verksamheten och för att göra arbetet transparent. GIH:s
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studentkårs ställning är dock fortsatt stark och kåren, givet dess storlek, tillhör Sveriges starkaste studentkårer sett till andelen anslutna
medlemmar. Andelen anslutna medlemmar har legat mellan 70-80% av
högskolans alla studenter.
Studentkåren vid GIH har idag en enorm bredd på verksamheten.
De mest uppskattade inslagen är de månatligen återkommande Barometrarna, en tävling mellan klasserna i olika idrottsgrenar som följs upp
av tillhörande studentpubar senare samma kväll. Studentkåren, tillsammans med sin systerförening GIH Idrottsförening, anordnar också
större resor till olika studentmästerskap, där GIH ofta brukar gå långt
samt, inte minst, den årliga GIH-kampen. GIH-kampen är en turnering där GIH:s studenter ställs mot studenterna vid idrottsinstitutionen vid Örebro Universitet, tidigare kallat GIH Örebro. Vartannat år
arrangeras tävlingen i Stockholm och vartannat år i Örebro. Därutöver anordnar kårens klubbmästeri den årligt återkommande Insparcen,
uppskattade nollningsaktiviteter för nya studenter, de anordnar också studentkryssningar varje Lucia samt hjälper till att anordna GIH:s
herr- och dammiddagar. Herr- och dammiddagarna är en tradition där
högskolans damer varje hösttermin anordnar show och middag för högskolans herrar och varje vårtermin ger herrarna igen med samma mynt.
Studentkåren säljer också ett brett utbud av kurslitteratur samt sin alldeles egna klädkollektion. Studentkårerna har fortsatt starkt stöd i lag
och förordning att tillvara ta studenternas intressen, både vad gäller utbildningens kvalitet och studiesocial verksamhet, och inte minst GIH:s
studentkår går en ljus framtid till mötes.

GIH-kampen Stockholm – Örebro 2014.
Foto: Studentkåren vid GIH.
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Barometertävling.
Foto: Studentkåren vid GIH.

Utspark. Foto: Studentkåren vid GIH.

GIH:s lag i Akademiska Rodden
2005. Studentlaget bestod av Lag
Schölin och personallagen av Lag
Schantz och Lag Hagström.
Foto: GIH:s hemsida.

87

Del II
Utbildning

Lärarprogrammet
En utbildning i ständig förändring

Jane Meckbach & Bengt Larsson

Syfte med detta kapitel är att beskriva idrottslärarutbildningens utveckling under GIH:s 200 åriga historia särskilt de senaste 25 åren.
Utbildning av lärare för att skola kroppen har varit i fokus allt sedan
fäktmästare Per Henrik Ling erhöll uppdraget att starta Kungliga
Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) den 5 maj 1813. Under mer än
150 år var detta uppdrag unikt för lärosätet – att utbilda gymnastiklärare för landets skolor. Kaptilet tar bland annat upp stadgeändringar,
nya krav på lärarutbildningar generellt samt akademisering av yrkesutbildningen i kroppsövningsämnet. Avsikten är att läsaren ska få kännedom om och förståelse för idrottslärarutbildningens framväxt, förändring och utveckling i relation till GIH:s historia.

Lärarutbildning i kroppsövning
När Per Henrik Ling erhållit lokalen Styckgjutargränd och de första
manliga eleverna antagits kom undervisningen att ges av honom själv
och då eleverna var få kunde enskild undervisning genomföras. Denna undervisning ansågs vara av stor vikt och den individuella praktiska gymnastikutbildningen med individen i centrum var ledorden vid
denna tid (Drakenberg, 1913, s. 33). Utbildningen omfattade fem månaders studier sex dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll och undervisningen bestod av fristående gymnastik, redskapsgymnastik, olika
former av fäktning, teoretisk undervisning och dissektioner (Drakenberg, 1913). Gymnastiklärarutbildningen förlängdes successivt under
1800-talet och kom att omfatta tolv månader jämt fördelade på två år.
Undervisningen kom att delas upp i tre innehållsliga delar; den pedagogiska, den militära och den medicinska vilka renderade i olika yrken.
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När en elev avslutat den pedagogiska eller den militära delen var han
behörig till en gymnastiklärartjänst vid ett läroverk. Om en elev dessutom gått igenom den medicinska fick han utöva sjukgymnastikyrket.
År 1864 drygt 50 år efter den manliga lärarutbildningens etablering
fick kvinnor tillträde, om än till en utbildning åtskild från den manliga
(Svalling, 1913). Utbildningen för män och kvinnor var likartad men de
kvinnliga eleverna erbjöds endast pedagogisk och medicinsk utbildning
för att kunna verka som lärare i första hand för flickskolor men även som
sjukgymnaster. När det gällde kvinnornas gymnastiserande utgick undervisningen från de manliga övningarna men där fanns gradskillnader såsom
att kvinnorna skulle avstå från vissa av de svåraste rörelserna (Ljunggren 1999, s. 158).
Den första och mer genomgripande förordningsförändringen i GIH:s
historia genomfördes 1887. Studierna omfattade olika kurser, termen
pedagogisk gymnastik byttes ut mot friskgymnastik och titeln gymnastikdirektör infördes.1 De manliga eleverna startade det första studieåret med den så kallade instruktörskursen. För att få gå år två och tre
(gymnastiklärar- och sjukgymnastikkurserna) krävdes godkänt på instruktörskursen. Manliga elevers studietid var således tre år och för de
kvinnliga eleverna omfattade studietiden två år. Efter avslutade studier
erhölls titeln gymnastikdirektör.

Utbildningsuppdraget förändras
Efter ett antal utredningar om GCI:s utbildningsuppdrag kom stora
omdaningar att genomföras i och med 1934 års förordning där såväl
sjukgymnast som militärutbildningarna flyttades från GCI och endast
gymnastiklärarutbildning kom att kvarstå vid lärosätet.
Utbildningen av gymnastikdirektörer omfattade nu två år för både män
och kvinnor. Denna utbildningslängd kom att kvarstå fram till en ny
studieordning kom 1986 då utbildningen förlängdes till tre år (Ljunggren, 1988).
Behovet av utbildade gymnastiklärare var stort och under 1960-talet
tillsattes en utredning om etablering av en ny utbildningsanstalt med
lokalisering i Mellansverige. Resultatet blev att Kungliga Gymnastiska
Centralinstitutet (GCI) den 1 juli 1966 nu skulle benämnas Gymnas-
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tik- och idrottshögskolan (GIH-S) och att en systerinstitution, inrättades vid Högskolan i Örebro GIH-Ö. Båda styrdes av en gemensam stadga.2 Ytterligare ett resultat av denna nyordning var att det vid GIH-S
inrättades en studievariant av gymnastiklärarutbildningen som kom att
benämnas idrottslärarutbildning. Denna utbildning skedde i nära samverkan med Sveriges Riksidrottsförbund (se vidare kapitel 2.3).

Högskoleförordningar påverkar idrottslärarutbildningen
Titeln gymnastikdirektör försvann i och med högskolereformen 1977
och läraren titulerades därefter gymnastiklärare. Utbildningen till
gymnastiklärare och senare idrottslärare var under mycket lång tid en
så kallad ”ettämneslärarutbildning”. Senare högskolereformer med fokus på lärarutbildningar och särskilt grundskolelärarutbildningen i slutet av 1980-talet öppnade upp för möjlighet till en tvåämnesutbildning
med fasta ämneskombinationer för ämnet idrott. Grundskolelärarutbildningen för årskurs 4–9 startade läsåret 1988/89 med ämnet idrott
och kunde kombineras med något av följande ämnen: matematik, engelska, svenska eller hemspråk. Samma läsår startade även en gymnasielärarutbildning med en möjlig tvåämneskombination av idrott och annat
ämne. Denna inrättades vid GIH-Ö, som under en längre försöksperiod (sedan 1977) genomfört en lärarutbildning med idrott i kombination
med biologi, matematik, kemi eller engelska (Ljunggren, 1988).
Från och med 2001 års lärarutbildningsreform, där alla lärarutbildningar nu samlades under en lärarutbildning med olika inriktningar,
var strävan att lärare i idrott och hälsa skulle utbildas i minst två ämnen. Denna lärarutbildningsreform öppnade upp för helt valfria ämneskombinationer och i Sverige kom minst 16 lärosäten att erbjuda idrott i
kombination med annat ämne (Meckbach & Wedman, 2007). Den senaste reformen för lärarutbildning 2011 delade åter upp lärarutbildningar i olika kategorier: förskollärare, grundlärare och ämneslärare.
För ämneslärare återkom nu fasta ämneskombinationer och endast ett
fåtal lärosäten erhöll ämneslärarexamen i idrott (sju för grundskolans
åk 7-9 respektive sex lärosäten för gymnasieskolan). För ämneslärare
till grundskolans årskurs 7-9 stipulerades en treämneslärarutbildning
och för gymnasieskolan en tvåämneslärarutbildning. De andra ämnena
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kan studeras vid ett lärosäte med examensrätt, alternativt vid ett lärosäte som GIH har överenskommelse med. De studenter som väljer att läsa
ämnet specialidrott genomför hela sin lärarutbildning vid GIH.
! Följande tabell visar på förändringar i utbildningens längd, inriktning och förändring av lärartitel under idrottslärarutbildningens 200"#$%&'$(!)'*++,-. !
åriga historia.
/0*,11+23*'*41&520-5-6!5!78*3-0*5-6
!

!
Tabell
1. Utbildningens längd, inriktning och lärartitel i relation till nya studieordningar/reformer
9'&#22!:!
1813

1864

1934

1986

2001

2011

5 mån/kurs

6mån/år i 2 år

2 år

3 år

3,5-5 år

4,5–5,5 år

Pedagogisk
gymnastik

Frisk- och
sjukgymnastik

Friskgymnastik

Friskgymnastik

Friskgymnastik

Friskgymnastik

Gymnastiklärare

Gymn dir
fr o m 1887

Gymn dir
t o m 1977

Gymnastik lärare t o m
1983

Lärare i idrott
och hälsa

Lärare i idrott
och hälsa

(komplettera
sjukgymnast)

Idrottslärare
t o m 1994

Tabell 1. Utbildningens längd, inriktning och lärartitel i relation till nya studieordningar/reformer
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Denna första inledande del har främst beskrivit hur utbildningen under lärosätets 200 åriga historia dels har förlängts från fem månader till
! mest 5,5 år, dels gått från en ettämneslärare till två- eller treämsom
neslärarutbildning.
Under senare år har GIH utmanats av andra läro9'&#22!;!
säten som tagit sig an ämnet och lärarutbildning inom området. DetTotal
Teori
Praktik
Gymnastik
taStudieordning
innebär att GIH
inte längre
har ensamrätt
på utbildningen
avIdrott
lärare
und ervisnings
2 år
(%)
(%)
(timmar)
(timmar)
tid
(timmar)
inom kroppsövningsfältet. En fråga man kan ställa sig är vilka förändMa ochKvutbildning
Ma
Kv
Ma skett.
Kv Detta
Ma kommer
Kv
Ma
ringar av innehåll
som har
att be-Kv
skrivas
i
kommande
avsnitt.
1928
2424
2533
20
23
80
77
1311
1660
854
279
!

1934
1944

2379

2279

19

20

81

82

1017

1017

926

2450
2312
42
41
58
59
1006
1090
Den tvååriga
utbildningen
utmanas
och 969
förändras

1958

2246

2259

41

44

59
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868

935

915

826
845
861

Under
drygt 501951år (1934–1986)
omfattade
den
utbild-775
1966
2010
26
25
74
75 gemensamma
630
700
816
ningen för män och kvinnor två studieår. Studierna omfattade i princip
Tabell 2 . Ämnesområden i antal undervisningstimmar och procent i relation till den totala utbildningen för
tre
områden 1928,
vilka
lärosätet
bestämde över: gymnastik, idrott och
studieordningen
1934,
1944, 1958själv
och 1966.
!
teoretiska studier inklusive metodik och undervisning av elever i öv9'&#22!<
!
Utbildning

Omfattning

Teori

Praktiska ämnen

PPU

Valfri
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ningsskolor.
Den moderna tävlingsidrottens frammarsch kom i mitten
av1813
seklet att1864
utmana linggymnastiken
och omfattningen
av dessa båda
1934
1986
2001
2011
kroppsövningsformer var i princip jämbördig (Meckbach & Lundvall,
5 mån/kurs
6mån/år i 2 år
2 år
3 år
3,5 -5 år
4,5 –5,5 år
2013).
Pedagogisk
Frisk- och
Friskgymnastik
Friskgymnastik
Friskgymnastik
Friskgymnastik
gymnastik
Ämnenas sjukgymnastik
fördelning(komplettera
och förändring inom den tvååriga lärarutbildsjukgymnast)
ningen visas överskådligt
i tabell 2 inom de olika ämnesområdena teGymnastikGymn dir
Gymn dir
Gymnastik Lärare i idrott
Lärare i idrott
ori
(främst anatomi
och
fysiologi)lärare
och
praktik
(gymnastik
och idrott).
lärare
fr o m 1887
t o m 1977
tom
och hälsa
och hälsa
1983
Under denna tidsperiod beskrevs undervisningen i timmar där manliIdrottslärare
t o m 1994
ga och kvinnliga elevers utbildning
skiljdes åt dels vad gäller timfördelning
men
också
att
kvinnliga
elever
undervisades av kvinnliga lärare
Tabell 1. Utbildningens längd, inriktning och lärartitel i relation till nya studieordningar/reformer
och
! vice versa inom de praktiska ämnena (Lundvall & Meckbach, 2003).
!

Tabell 2. Ämnesområden i antal undervisningstimmar och procent i relation
!
till den totala utbildn ingen för studieordningen 1928, 1934, 1944, 1958 och
1966.
9'&#22!;!
Studieordning

Total
und ervisnings
tid (timmar)

Teori

Praktik

Gymnastik

Idrott

(%)

(%)

(timmar)

(timmar)

Ma

Kv

Ma

Kv

Ma

Kv

Ma

Kv

Ma

Kv

1928

2424

2533

20

23

80

77

1311

1660

854

279

1934

2379

2279

19

20

81

82

1017

1017

926

826

1944

2450

2312

42

41

58

59

969

1006

1090

845

1958

2246

2259

41

44

59

56

868

935

915

861

1966

1951

2010

26

25

74

75

630

700

816

775

2 år

Tabell 2 . Ämnesområden i antal undervisningstimmar och procent i relation till den totala utbildningen för
studieordningen 1928, 1934, 1944, 1958 och 1966.

! Hela

det svenska högskole- och universitetsväsendet omorganiserades
genom
högskolereformen
1977. Den innebar bland annat att studietiden
9'&#22!<
!
började räknas i poäng och en termins studier motsvarade 20 poäng.
Utbildning Omfattning Teori
PPU
Valfri
Praktiska ämnen
Gymnastiklärarutbildningens ansvarsområde vidgades till att avse den
obligatoriska skolans alla stadier och gymnasieskolans alla linjer. För
GIH:s räkning var denna reform också i mångt och mycket ödesmättad, då lärosätet upphörde att vara en självständig högskola och kom att
införlivas med den nybildade Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Gymnastiklärarutbildningen skulle enligt regeringsbeslut ske
inom den så kallade gymnastiklärarlinjen inom sektorn för utbildning
för undervisningsyrken. All högskoleutbildning organiserades likartat
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och skulle nu lyda under en gemensam högskolelag och högskoleförordning (Ljunggren, 1988). Från denna tidpunkt kan konstateras att lärarutbildningen är väl reglerad och kontrollerad i form av utbildningsplaner (övergripande syfte, riktlinjer och huvudsakligt innehåll i linjen)
och kursplaner (undervisningens innehåll och omfattning, tentamens
bestämmelser och litteraturanvisningar).
Utbildningen kom successivt att förlängas med krav på tvåämneslärarutbildning och professionskunskaper, det vill säga praktik i ungdomsskolan med tillhörande ämnesstudier i pedagogik och metodik
(praktisk pedagogisk utbildning, PPU). De teoretiska studierna omfattade främst humanbiologi (HB) och beteendevetenskap (BE) samt de
”praktiska” ämnena gymnastik och idrott. Vid GIH konstruerades lärarutbildningen enligt tabell 3. De olika begreppen i tabellen är hämtade från studieplanen 1977 och utbildningsplanerna från 1986 och 2001.
Tabell 3. Ämnesområden i antal poäng/högskolepoäng och procent i relation
till den totala utbildn ingen för studieordningen 1977, 1986, 2001 och 2001 för
GIH:s
lärarutbildning.
Tabell	
  3	
  
Utbildning

Omfattning

Teori

Praktiska ämnen

HB/BE
1977

Utbildning

80 p

25 p (19/6)

2 år

31%

Omfattning

GY
12 p

ID
20 p

120 p
3 år

Utbildning

2001

Omfattning

180 p
4,5 år

(praktik)

(metodik/ped)

7p

12 p (6/6)

40%

24%

Ämneskurser

Ämneskurser

Verksamhetsinriktade

HB/BE

Idrottslära	
  
bollspel/friluftsliv/
redskapsgymnastik
fri idrott/rörelse
och dans

1986

PPU

28 p (24/4)
23%

32 p (8/11/6/7)
27%

Ämneskurser

Ämneskurser

Inriktning idrott

Inriktning idrott

HB/BE
Inklusive vfu

bollspel/friluftsliv/
redskapsgymnastik
fri idrott/rörelse
och dans

30 p (15/15)

30p (8/10/6/6)

16%

16%

Valfri
fördjupning
4p
5%

Tillvalskurs

pedagogik/ metodik/praktik

40 p (10/10/20)

20 p

33%

Allmänt
utbildningsområde
Centrala kunskapsområdet

17%

Inriktning
Annat ämne

Tvärvetenskapliga kurser

60 p (30/30)
33%

60 p
33%

Tabell 3. Ämnesområden i antal poäng/högskolepoäng och procent i relation till den totala utbildningen för
studieordningen 1977, 1986, 2001 och 2001 för GIH:s lärarutbildning.
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Tabell	
  4	
  
Utbildning

Omfattning

Ämneskurser

Ämneskurser

Utbildningsvetenskap

Inriktning

Inriktning idrott

Inriktning idrott

Annat ämne

teori (hb/be)

boll/friluftsliv/gym

Verksamhetsförlagdutbildning

HB/BE
1977

Utbildning

80 p

25 p (19/6)

2 år

31%

GY
12 p

ID
20 p
40%

(praktik)
7p

(metodik/ped)
12 p (6/6)

fördjupning
4p

24%

5%

Alla utbildningar
inom högskolan
förändras
Ämneskurser Ämneskurser
Verksamhetsinriktade Tillvalskurs

Omfattning

HB/BE

Idrottslära	
  

pedagogik/ metodik/praktik
Högskoleförordningen 2008bollspel/friluftsliv/
och Bolognaimplementeringen
kom att
redskapsgymnastik
fri
idrott/rörelse
förändra högskolefältet och studierna kom nu att räknas i högskolepooch dans
äng (en veckas studier motsvarade 1,5 högskolepoäng, hp). Vid GIH
1986
120 p
28 p (24/4)
32 p (8/11/6/7)
40 p (10/10/20)
20 p
fördes intensiva diskussioner om vad ämneskurserna i idrott skulle om3 år
23%
27%
33%
17%
fatta, då det i examensordningen krävdes såväl ämnes- som ämnesdidaktiska studier samt ett självständigt arbete inom poängtalet 120 hp.
Utbildning Omfattning Ämneskurser Ämneskurser
Inriktning
Trängselstoff
upplevdes av lärarna ochAllmänt
diskussioner kom
att föras vad
utbildningsområde
Inriktning idrott
Inriktning idrott
Annat ämne
Centrala
kunskapsområdet
idrottskurserna – och
idrottslära (se kaptiel 2.6) skulle omfatta,
HB/BE särskilt
bollspel/friluftsliv/
redskapsgymnastik Tvärvetenskapliga kurser
Inklusive vfu av frihumanbiologi
men också omfattningen
och samhällsinriktade moidrott/rörelse
och dans
ment i relation till idrottslära. Innehållet i den utbildningsvetenskap2001
180 p
30 p (15/15)
30p (8/10/6/6)
60 p (30/30)
60 p
liga kärnan var styrd av examensordningen. Den senaste examensord4,5 år
16%
16%
33%
33%
ningen och dess konsekvenser för lärarutbildning i relation till skolans
Tabell 3. Ämnesområden i antal poäng/högskolepoäng
och iprocent
i relation
kroppsövningsämne
är framskriven
tabell
4. till den totala utbildningen för
studieordningen 1977, 1986, 2001 och 2001 för GIH:s lärarutbildning.

	
  
	
  
Tabell
4. Ämnesområden i antal högskolepoäng och procent i relation till den
totala utbildn ingen för studieordningen 2011 för GIH:s lärarutbildning.
Tabell	
  4	
  

Utbildning

2011

Omfattning

300 hp
5 år

Ämneskurser

Ämneskurser

Utbildningsvetenskap

Inriktning

Inriktning idrott

Inriktning idrott

Annat ämne

teori (hb/be)
examensarbete

boll/friluftsliv/gym
friidrott/rörelse och
dans

Verksamhetsförlagdutbildning

90 p (75/15)

30 hp (8/10/6/6)

90 p (60/30)

90 hp

30%

10%

30%

30%

Tabell 4. Ämnesområden i antal högskolepoäng och procent i relation till den totala utbildningen för studieordningen
2011 för GIH:s lärarutbildning.

Vi kan konstatera att ämnesstudierna i idrott och hälsa för en två	
  
ämneslärare
som utbildas under fem år numera endast omfattar 40 procent av studietiden. Det är lika mycket tid som enbart ägnades åt gymnastikundervisningen i början av 1940-talet. Linggymnastiken som var
grundpelaren i lärarutbildningen från start är nu ett minne blott.
Kunskapsområdet fysiologi och anatomi har även detta marginaliserats på bekostnad av studier inom det utbildningsvetenskapliga området. Låt oss avsluta denna del med att visa gymnastikens successiva utträde ur utbildningen (figur 1).
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Figur 1. Inslag av gymnastik i undervisning. Gällande från 1928, 1934, 1944,
1966, 1977, 1986, 2001 och 2011. Procent.

Figur 1. Gymnastikundervisningen i procent för studieordningar från 1928, 1934, 1944, 1966, 1977, 1986, 2001 o

9'&#22!?
!
T1

T2

T3

Akademiseringens intåg
T4

T5

T6

T7

T8

När idrottslärarutbildningen
1986
AUO1
Idrott
Idrott
AUO2förlängdes
Inr. 2

T9

tillInr.
att2 omfatta
års stu-Idrott
S (Inr. tre
2/ alt.)
AUO
dier medhuvudämne
120 poäng kom den också att bli mer akademiserad.
I
föreskrifter
Ex arbete 15 hp huvudämne Ex ar
från
universitets- och högskoleämbetet finns följande beskrivning:
Tabell 5. GIH:s utbildningsstruktur för lärare med examen mot grundskolans senare år och gymnasiet. Ter
Utbildningen på idrottslärarlinjen skall grunda sig på ett vetenskapär på avancerad nivå.
ligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. På grundval av de kun!
skaper och färdigheter samt den kritiska skolning som de studerande
!förvärvar under utbildningen skall de studerande efter avslutad utbildning kunna medverka till att förverkliga skolans mål enligt gällande lä9'&#22!@
roplaner! [---] Idrotten som kulturfaktor, karaktäriserad av sin mångfald
av utbud, skall belysas i ett brett samhällsperspektiv. Dess framväxt,
T1
T2
T3
T5
T6
T7
T8
T9
T10
ideologiska
bakgrund
ochT4organisation
skall
utgöra
en grund för
de stuuvkderandes
15hp idrott
idrott
idrott som
idrottskall
idrott
uvk 1
ämne
2 ämne 2 [---]
ämne
2
kunskap
om idrotten
folkrörelse
Utbildningen
idrott
15hp forskning
15hp inom
30hp
30hp
vfu 15
30hpämnesområdena
30hp
30hp idrott, beteendeanknyta15hp
till aktuell
15hp
uvk och
7,5 humanbiologi.
uvk7,5
uvk Den skall också förbereda
inklusive
inklusive för forskarutvetenskap
3
bildning
vfuinom
7,5 nämnda
vfu 7,5 ämnesområden.
15hp
självst arbete
självst arbete
Studiegången vid GIH fr.o.m. läsåret 1986/87 var
upplagd så att den
15 hp
15 hp
skulle efterliknade andragrundnivå
akademiska studier med grundkurser i idrott,
avancerad nivå
humanbiologi
och
idrottspedagogik
samt
fortsättningsoch
fördjupTabell 6. GIH:s utbildningsstruktur för ämneslärare för gymnasieskolan
ningskurser. Idrottslärarutbildningen omfattade totalt fem områden:
!idrott (40p), humanbiologi (20p), pedagogik (20p), praktik (20p) och
tillvalskurser inklusive ett specialarbete (20p). Den alternativa studie!
!
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gången till specialidrottslärare överensstämde i stort sett med idrottslärarutbildningen (Ljunggren, 1988).
Den nya grundskollärarutbildningen för årskurs 4-9 som implementerades läsåret 1988/89 kom att omfatta 60 poäng i idrott och 40 poäng i
det andra alternativa ämnet (svenska, engelska, hemspråk eller matematik). Till detta lästes 5 poäng i svenska och en valfri fördjupning i ett
av de två ämnena om 15 poäng samt praktisk pedagogisk utbildning
(PPU) om 40 poäng (pedagogik 10, metodik 10 och praktik 20 poäng).

Nya vindar och kandidatexamen
När GIH blev en självständig högskola 1992 etablerades nya program
och fristående kurser. Efter en längre tids arbete med en ansökan om
kandidatexamensrättighet i ämnet idrott förverkligades detta med erhållande av examenstillstånd 1998. Utbildningarna vid GIH: lärar- tränaroch hälsopedagogprogrammen kom att läsa tre gemensamma kurser:
Idrott A, Idrott B och Idrott C. Ett basår infördes för att möjliggöra en
samläsning av kurserna och en möjlighet för studenter från olika program att mötas under det första studieåret.
Studenterna på Idrottslärarprogrammet erhöll såväl en yrkesexamen
som en kandidatexamen i idrott efter genomgången idrottslärarutbildning om tre år. Grundskollärarutbildningen i idrott och annat ämne
kom inte att erhålla kandidatexamen då denna studiegång var annorlunda konstruerad. Omfattningen av studierna för idrottslärarprogrammet
var Idrott 80 poäng och Praktisk pedagogisk utbildning (PPU) 40 poäng.4 Det första året, basåret, bestod av Idrott A och Idrott B, år två omfattade dels Idrottslära studier och kurser inom PPU. Det tredje läsåret
omfattade Idrott C och kurser inom Pedagogik, metodik och praktik
(PPU).

2001 års lärarutbildningsreform
Lärarutbildningsreformen 2001 innebar många förändringar och nya
utmaningar för såväl lärosätena som för studenterna. Bland annat inrättades ett särskilt organ vid respektive lärosäte som beslutade om, kvali-
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tetssäkrade och ansvarade för lärarutbildningen. Vid Idrottshögskolan i
Stockholm inrättades Lärarutbildningsnämnden (LUN). Högskoleförordningstexterna omfattade bland annat examensmål, föreskrifter om
innehåll och omfattning av lärarexamina för olika kommande verksamhetsområden. Dock gavs stort utrymme för studenter och lärosäten att
själva bestämma över ämneskombinationerna, så kallade inriktningsstudier och även upplägg av studierna.
En lärarexamen för en lärare i idrott och hälsa uppnåddes efter fullgjorda kursfordringar om 140 till 220 poäng. Utbildningen omfattade
följande tre integrerade utbildningsområden: ett allmänt utbildnings
område, AUO (60 poäng), inriktningsstudier i idrott och hälsa 60 poäng
samt specialiseringskurser. Vid GIH inrättades 2002 ett nytt ämne för
gymnasieskolans lärare i idrott och hälsa, Folkhälsovetenskap inriktning
fysisk aktivitet (2002). Omfattningen var 40 poäng plus en specialisering
om 20 poäng. AUO omfattar centrala kunskapsområdet (CK) 30 poäng
och 30 poäng inom det tvärvetenskapliga området (TV). I utbildningsplanen för lärarutbildningen återfinns lokala mål:
Utbildningen skall vidga studentens uppfattning om vad kunskap
är. Studenten skall därför under utbildningen förvärva insikter om den
kroppsliga dimensionen i såväl lärprocessen som kunskapsprocessen.
Studenten skall under utbildningen reflektera över kunskapens praktiska dimension i idrott, rörelse och fysisk aktivitet samt inom teoretiska
kurser. Studenten skall också öka insikten om hur kroppen medverkar
i processer där föreställningar om identitet, genus, etnicitet och livsstilar utvecklas. Dessutom skall studenten utifrån kunskaper om fysisk
utveckling, mognad och tillväxt under barn- och ungdomsåren kunna
stimulera till och hitta metoder för att utveckla en positiv inställning
till fysisk aktivitet och förståelse för hur val av livsstil påverkar framtida
hälsa och kroppslig funktion.
Inriktningsstudierna (huvudämnet idrott) omfattar 60 poäng (Idrott
och hälsa grundkurs 20 poäng, Idrott och hälsa fortsättningskurs 20
poäng samt Idrott och hälsa påbyggnadskurs 20 poäng). Dessa kurser
innehöll humanbiologi, idrottslära och verksamhetsförlagd utbildning.
De profilerade områdena inom idrottsläran var idrott och friluftsliv,
bollspel, friidrott och gymnastik samt rörelse och dans. Målet för studierna var att studenten skulle få kompetens att analysera ämnets struktur och kravprofil samt sätta dessa i relation till lärprocessen.
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Det allmänna utbildningsområdet (AUO) 60 poäng utgjordes av det
centrala kunskapsområdet (CK) 30 poäng och de tvärvetenskapliga studierna (TV) 30 poäng. Vid högskolan utvecklades tvärvetenskapliga
kurser inom lärarlag med fokus på rörelse, kropp och genus samt hälsa och miljö. Dessa kurser kan ses som ett sätt att profilera lärarutbildningen vid högskolan.
Lärarutbildningens två första år samlästes för alla lärarstudenterna
där den första terminen var en AUO termin, de två därpå följande omfattade inriktningsstudier i idrott inklusive vfu på en av GIH:s partnerskolor och den fjärde terminen återigen AUO studier. De tre följande
terminerna omfattade specialiseringskurser för de som valt den kortare
lärarutbildningen (140 p) och de som valt en längre utbildning läste inriktningsstudier (ämne 2) under de tre kommande terminerna. Utbildningen avslutades med en AUO termin.
Vid denna tid fanns i Sverige ca 16 lärosäten som utbildade lärare i
idrott och hälsa. Vad innebar konkurrensen vad gällde riksrekrytering
och söktryck för högskolan? En studie genomfördes för att få fatt i vilka
som sökte till GIH (Meckbach & Wedman 2007). Det visade sig att
GIH vid antagning 2004 fortfarande var riksrekryterande, och att det
fanns fler kvinnliga sökande än manliga till de 50 platserna. Konkurrensen var hård och till de 50 studieplatserna som erbjöds hösten 2004
hade 1203 sökt varav 352 i första hand. Meritpoängen för att bli antagen var bland den högsta i landet med summan 17,2 poäng av maximalt
20,0.

Bolognaimplementeringen 2008 förändrade
lärarutbildningen igen
Ett gediget och febrilt arbete med att genomlysa kursplaner och rådande lärarutbildning i stort genomfördes av lärare och LUN. Lärarutbildningen likt all annan högskoleutbildning skulle nu inordnas i den nya
utbildningsstrukturen enligt dåvarande Högskoleverket om studier på
grund- och avancerad nivå. Poäng skulle nu räknas i högskolepoäng och
examensmålen skulle uppnås i de olika kursplanerna (1p motsvarade 1,5
hp). Nu gavs också möjlighet att utfärda såväl yrkesexamina som generell examen. Då högskolan erhållit magisterexamen med ämnesbredd
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2004 (HSVFS 2004:1) fick lärarstudenterna dubbla examina om kursmålen hade uppfyllts.
Lärarexamen vid GIH erbjöds på såväl grundnivå (210 högskolepoäng) som avancerad nivå (270-330 högskolepoäng, hp). För lärarexamen
på avancerad nivå krävdes minst 60 hp på avancerad nivå. Utbildningen
!
omfattade
tre integrerade områden: ett allmänt utbildningsområde om
! hp innefattande tvärvetenskapliga studier, en eller flera inriktning
90
ar>564*!:
om! minst 60 hp mot ett ämne eller ämnesområde och en specialisering
om minst 30 hp. Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 15 hp
vara verksamhetsförlagda. Minst 15 hp per inriktning skall också vara
verksamhetsförlagda.
80
I examensordningen
fanns 17 mål för en lärarexamen på avancerad nivå
60
samt ett självständigt
arbete om 30 hp alternativt två om 15 hp vardera. Ut40
ifrån dessa20förutsättningar reviderades den tidigare lärarexamen från 2001
0
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Figur 1. Gymnastikundervisningen i procent för studieordningar från 1928, 1934, 1944, 1966, 1977, 1986, 2001 och 2011.

Tabell 5. GIH:s utbildningsstruktur för lärare med examen mot grundskolans
senare år och gymnasiet. Termin 8 och 9 är på avancerad nivå.
9'&#22!?
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Tabell 5. GIH:s utbildningsstruktur för lärare med examen mot grundskolans senare år och gymnasiet. Termin 8 och 9
är på avancerad nivå.
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men kraven höjdes i och med fler examensmål samt att studier
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Tabell 6. GIH:s utbildningsstruktur för ämneslärare för gymnasieskolan
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Reformen 2011 – en lärarutbildning blir fyra
Under 2000-talets första år pågick en intensiv debatt i media om kriser
inom den svenska skolan och lärarutbildningen. Regeringens proposition 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning föreslog att lärarutbildningen skulle ersättas av fyra nya examina: förskollärarexamen,
grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Regeringen fattade beslut om fyra nya yrkesexamina (bilaga 2 till HF; SFS
1993:100) med ikraftträdande den 1 juli 2011.
Alla fyra lärarutbildningarna omfattar två terminers studier (60 hp) i
ett nytt gemensamt block – den utbildningsvetenskapliga kärnan. Denna ska innehålla betygsättning och bedömning, utveckling och lärande, läroplansteori, allmän didaktik, sociala relationer, konflikthantering
samt ledarskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kvarstår
sedan tidigare men blir en egen kurs och omfattar 30 hp. Ledorden för
VFU:n är att den ska ske i rätt skolform, årskurs och ämne samt genomföras i lokal samverkan. Denna utbildning ger utrymme för mer ämnesstudier och lärare i idrott och hälsa, bild och musik blir behöriga för
hela grundskolan. Lärarlegitimation och provår infördes också i samband med den förändrade utbildningen av lärare.
De kvarvarande lärosätena blev nu tvungna att ansöka om examensrätt för respektive yrkesutbildning. GIH erhöll examensrätt i ämnet
idrott och hälsa för såväl grundskolans åk 7–9 som för gymnasiet. Dessutom erhöll GIH examensrätt för gymnasieskolans ämne specialidrott.
Totalt erhöll sju lärosäten i landet examensrätt i idrott och hälsa för
grundskolans årskurs 7-9, varav sex för gymnasiet.
Ämneslärarprogrammet vid GIH erbjuds för grundskolans åk 7–9
och för gymnasiet. Det som skiljer de båda inriktningarna är dels antal
högskolepoäng dels att de som läser mot grundskolan blir så kallade treämneslärare och de som läser mot gymnasiet blir tvåämneslärare. De
två första åren läser båda inriktningarna gemensamma kurser. I följande text beskrivs ämneslärarexamen mot gymnasieskolan.
För ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 225 eller när
så krävs, 255 högskolepoäng och omfatta ämnesstudier i två undervisningsämnen. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. Ut-
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bildningen
ska omfatta 120 hp i huvudämnet Idrott och hälsa samt en
>564*!:!
fördjupning om 90 högskolepoäng (ämne två).
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till
kommande yrkesutövning och omfatta följande: skolväsendets histo80
ria, organisation
och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de
60
40
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Figur 1. Gymnastikundervisningen i procent för studieordningar från 1928, 1934, 1944, 1966, 1977, 1986, 2001 och 2011.
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Strukturen för ämneslärarutbildningen 2011 ser ut på följande sätt:
!
9'&#22!@
Tabell
6. !GIH:s utbildningsstruktur för ämneslärare för gymnasieskolan.
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Tabell 6. GIH:s utbildningsstruktur för ämneslärare för gymnasieskolan

!
De
första studenterna till det nya ämneslärarprogrammet antogs
!
hösten
2011 och under jubileumsåret har de avslutat de två första kurserna
inom
huvudämnet idrott, en första kurs inom den utbildnings!
vetenskapliga kärnan och den första kursen inom verksamhetsfölagd
utbildning samt påbörjat sina studier inom ämne 2. Under jubileumsåret 2013 har GIH således tre studiegrupper inom det nya ämneslärarprogrammet samtidigt som det tidigare lärarprogrammet håller på att
avslutas. Till detta har GIH även lärarstudenter som överflyttats från
Stockholms universitet i samband med nedläggning av idrottsinriktningen vid nämnda universitet.
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Avslutande reflektion
Under GIH:s 200 åriga historia har lärarutbildningen alltsedan dess tillkomst varit lärosätets huvuduppgift. Att utbilda lärare i kroppsövningsämnet är och har varit GIH:s ryggrad. Lärarutbildningen som från början varit starkt präglad av linggymnastikens olika former kom att påverkas främst av den moderna idrotten och den starka fysiologiska forskningen vid lärosätet. En mängd reformer inom högskolevärlden och särskilt
för lärarutbildningen under de senaste decennierna har bidragit till att
utveckla och förändra idrottslärarutbildningen. Från att ha fördjupat sig
inom ett ämne har nu lärarutbildningen som mål att ge utbildning i två
eller flera ämnen beroende på vilken skolform man ska undervisa i. Ett
nytt beslut vad gäller behörighetsförordningen har fr o m december 2013
gett ämneslärare i idrott och hälsa, för gymnasiet behörighet för hela
grundskolan.
Allt sedan 2000-talets början har GIH anordnat årliga lärarutbildningsträffar för de lärosäten som gett utbildning till lärare i ämnet
idrott och hälsa. Dessa möten har omfattat såväl erfarenhetsutbyten, aktuella frågor och kartläggningar av vilka studenter som antagits till
”idrottslärarutbildningen”. En sådan kartläggning genomfördes för antagningomgången 2005 (Meckbach, Wahlgren & Wedman, 2006) och
2011 (Larsson, Larsson, Meckbach 2013).
Enligt flera undersökningar från bland annat Högskoleverket (HSV
2005:42 R) värderas examen från GIH högt av arbetsgivare och ger
mycket goda chanser till etablering på arbetsmarnaden. Av de som examinerades läsåret 2005/06 hävdade sig GIH-studenten bäst bland landets samtliga universitet och högskolor vid etablering på arbetsmarknaden (HSV 2009:28 R). Ett mål för lärarutbildningen vid GIH idag är
att den examinerade studenten ska vara optimalt utbildad för att kunna
möta eleverna i skolan och eftertraktad för anställning bland skolledarna.
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Per Olof Åstrand med studerande ur L4K i september 2009. Foto: Peter Schantz.

Friluftsliv och samtal vid lägerelden. Foto: Studentkåren vid GIH.
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Noter
Titeln ”gymnastikdirektör” kom att finnas under 90 år, och togs bort i samband med Högskolereformen 1977.
2
Efter riksdagsbeslut 1/7 1966 bytte Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet
(GCI) namn till Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och en systerinstitution inrättades vid Högskolan i Örebro med namnet Gymnastik- och
idrottshögskolan i Örebro. För de båda inrättades en gemensam direktion –
Styrelsen för Gymnastik- och idrottshögskolorna. Rektor till GIH-S utsågs
Paul Högberg och rektor för GIH-Ö utsågs Börje Tolgfors.
3
Linjenämndens protokoll med bilagor: Utbildningsplan för idrottslärarlinjen
med föreskrifter av universitets- och högskoleämbetet; fastställd 1986-05-29.
Serie A1A:8, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm, s. 2–4.
4
Idrott A, 20 p (humanbiologi 10 p, idrottspedagogik och idrottshistoria 5 p,
samt idrottslära 5 p), Idrott B, 20 p (humanbiologi 10 p, idrottspedagogik och
idrottspsykologi 5 p, samt idrottslära 5 p), Idrott C, 20 p (vetenskapsteori och
metod 5 p, valbar kurs 5 p, samt examensarbete 10 p), Idrottslära, 20 p (idrott
och friluftsliv 11 p, bollspel 3 p, gymnastik o fri idrott 3 p, rörelse och dans 3 p)
PPU, 40 p (pedagogik 10 p, metodik 10 p och praktik 20p).
1
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Hälsopedagogprogrammet

Eva Andersson, Staffan Hultgren,
Lena Kallings & Eva Kraepelien Strid

Hälsopedagogiska programmet skapades i samband med att dåvarande Idrottshögskolan i Stockholm blev självständig högskola, 1992/1993.
Förutsättningarna för att bli en självständig högskola var bl.a. att kunna
erbjuda flera programutbildningar. Folkhälsoinstitutet, numera Statens
Folkhälsoinstitut, var från start representerad i högskolestyrelse och
utbildningsnämnd. En naturlig utveckling, utifrån Idrottshögskolans
bakgrund med lärarutbildningen och kurser i idrott och hälsa, var att utveckla en utbildning inom hälsa med inriktning på hälsopromotion.
Hälsopedagogutbildningen bestod inledningsvis av två års programstudier. Studieupplägget utgjordes av ett basår tillsammans med övriga programstuderande, med därpå följande specifikt inriktade ämnesstudier/
kurser. I samverkan med Folkhälsoinstitutet planerades inriktningsstudierna och representanter från Folkhälsoinstitutet medverkade i ett
flertal kurser. Kurserna under andra året bestod av hälsopedagogik,
vuxenpedagogik, ledarskap, näringslära, praktiskt folkhälsoarbete, prevention, promotion, folkhälsorelaterade sjukdomar ur ett samhällsperspektiv, fysisk aktivitet och folkhälsa samt hälsofrämjande aktiviteter
med betoning på fysisk aktivitet. Varje kurs omfattade 5 poäng.
Utbildningen utvecklades tidigt till en treårig utbildning, 120 poäng,
i dåvarande utbildningssystem (från läsåret 1995/96). Utbildningen kompletterades bl.a. med forskningsmetodik, C-uppsats och arbetsplatsförlagda studier. Programmet kvalitetssäkrades genom en successiv uppbyggnad av programråd med studeranderepresentanter, kursansvariga,
representant från Folkhälsoinstitutet och inbjudna från arbetslivet. Avsikten var framförallt att ta upp planerade kurser utifrån erfarenheterna
av genomförda kurser. Syftet med programråden var även att tillsammans med studeranden tillämpa goda hälsofrämjande förankringsprocesser. Programrådets verksamhet förankrades i samråd med utbildnings-
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nämnden. Arbetet med Hälsopedagogprogrammets programråd blev
uppmärksammat av Högskoleverket som publicerade arbetsformen
i högskoleverkets rapport om goda exempel inom högskolan inom temat delaktighet och studerandeinflytande (se vidare HSV:s rapport
2003:31R).
Utbildningen vilade på en salutogen värdegrund där varje kursmoment planerades och utvärderades utifrån begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Det salutogena grundsynen genomsyrade alla kurser i år två och tre. Den pedagogiska grundtanken var att
inom kursernas upplägg tillämpa den salutogena värdegrunden inom
arbetsliv och fritid där arbetsformen stärker det hälsofrämjande budskapet. Programrådet blev utbildningens kärna där kurser validerades
och utvecklades i samverkan och utifrån det omgivande samhällets behov. Utbildningen hade inledningsvis en inriktning mot arbetsliv, företagshälsovård och hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Hälsopedagogens roll var att fungera som en koordinator, planerare och ledare
för det goda hälsofrämjande arbetet. Här ingick att planera, leda och
utveckla interventionsprojekt med hälsofrämjande insatser. Ledordet
för yrket hälsopedagog blev ”förändringskonsult” där studeranden fick
goda kunskaper, färdigheter och insikter i praktiskt förändringsarbete
inom hälsa. Den studerande skulle ha kompetensen för att arbeta med
förändringsprocesser hos individ, grupp, organisation, arbetsplats och
samhälle med specifik kompetens inom hälsopromotion.
Inom kursen arbetsplatsförlagda studier fick varje kursdeltagare i
uppgift att i samråd med uppdragsgivare planera och genomföra uppgifter utifrån arbetsplatsens behov. Studenterna fick därmed träning i
att möta arbetsplatsen utifrån ett konsultativt förhållningssätt där uppdragsgivarens behov, möjligheter och förutsättningar var grundbetingelser för det fortsatta hälsofrämjande arbetet. Studeranden fick därmed
möta många varierande arbetsområden under åren vilket ofta medförde
att ett flertal studenter från varje utbildningsår erhöll anställning, projektledningsansvar och/eller konsultativa uppdrag utifrån genomförda
arbetsplatsförlagda studier vid det hälsopedagogiska programmet. Fysisk aktivitet och hälsa har genomgående präglat utbildningens verksamhet. Hälsofrämjande ledarskap, gruppdynamik, kommunikation på
individ-, grupp- och organisationsnivå har varit en bestående kärna
inom tillämpat folkhälsoarbete med inslag av fysisk aktivitet och hälsofrämjande insatser.
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Den arbetsplatsförlagda utbildningen har inneburit projekt inom olika arbetsområden. Uppgifterna har bestått av projektledning, ledning av
interventionsinsatser, kartläggning av behov inom företag, organisationer, föreningsliv, kommun, landsting och statliga myndigheter. Inom
kursen utvecklades tidskriften Hälsopedagogen som var ett verktyg för
studenterna att tillämpa kunskaper inom hälsa. Hälsopedagogen gavs ut
t.o.m. 2006 med utgivning till skola, primärvård och företagshälsovård.
Hälsopedagogprogrammet vid GIH har genomgående strävat efter
en verksamhetsförankring med det omgivande samhället som ofta utmynnat i samverkansprojekt. Under 1998 fördjupades samarbetet med
Folkhälsoinstitutet genom medverkan i planeringsgruppen för det fysiska aktivitetsåret 2001, Sätt Sverige i Rörelse. Pilotprojekt genomfördes med nationella konferenser både för studeranden vid landets högskolor med utbildningar inom hälsa samt för lärare i ämnet idrott och
hälsa. Konferenserna genomfördes i samverkan med aktuella högskoleutbildningar.
Året 2001 utmynnande i ett antal projekt där Idrottshögskolan och
det hälsopedagogiska programmet bidrog med arenaledare för arena förskola/skola och arena hälso- och sjukvård. Bl.a. innebar det att
från starten arbeta för en framtagning av FYSS, Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, och FaR, Fysisk Aktivitet på Recept, i samverkan med olika intresseorganisationer. Inom skolan implementerades begreppet rörelsetid och samverkanskonferenser avseende
skolors och kommuners förutsättningar att kunna öka möjligheterna
till fysisk aktivitet inom ämnet idrott och hälsa samt inom skolans totala verksamhet. Vidare initierades olika projekt för utomhuspedagogik,
fysisk aktivitet för alla i samarbete mellan skola och föreningsliv samt
utveckling av skolidrott i samverkan med Skolidrottsförbundet inom
Riksidrottsförbundet. Samtliga projekt planerades och genomfördes i
samverkan med aktuella intresseorganisationer.
Hälsopedagogprogrammet vid Idrottshögskolan/GIH har varit och
är en utbildning som ständigt är under utveckling i samklang med det
omgivande samhället och har under åren bidragit till implementeringseffekter avseende samhällsutvecklingen med inriktning på fysisk aktivitet och hälsa.
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Tränarprogrammet
Från idrottslärarlinje till tränarprogram

Anna Tidén & Jane Meckbach

Syftet med detta kapitel är att beskriva tränarutbildningens utveckling
och förändring sedan starten. Från Idrottslärarlinjen 1967 till Tränarprogrammet jubileumsåret 2013. I texten kommer vi att benämna lärosätet ”GIH” trots att GIH:s namn ändrats ett antal gånger. Hur kom
det sig att GIH inrättade en utbildning riktad mot den frivilliga idrottsrörelsen med inriktning på ledar- och tränarskap? Vilka förändringar
har skett under programmets snart 50- åriga historia? Har utbildningen gått hand i hand med samhällsutvecklingen och levt upp till förväntningarna från omgivning och samhälle? Några av dessa frågor ligger
i fokus i kapitlet. Med hjälp av den tidigare jubileumsboken Festskrift
med anledning av institutet/högskolans 175-åriga tillvaro (Halldén 1988),
styrdokument och intervjuer med tidigare studierektorer för utbildningsprogrammet kommer denna utveckling att beskrivas. Programmets förändring representeras av en slingrig väg mellan avnämares önskemål, påtryckningar från idrottsrörelsen, reglerande förordningar och
studenternas önskemål och förväntningar.

Så började det
Under 1960-talet var bristen på gymnastiklärare stor och utifrån detta
behov tillsattes en utredning. Resultatet av utredningen utmynnade i
ytterligare en utbildningsort för gymnastikdirektörer placerad till högskolan i Örebro. I de nya direktiven ingick också att undersöka möjligheter till att utbilda idrotts- och fritidsledare då Riksidrottsstyrelsen
påvisat ett ökat behov av högre utbildade tränare och ledare. Utredningen leddes av Paul Högberg (dåvarande rektor vid GIH). Den nya
utbildningen blev förlagd till GIH i Stockholm med motiven att det var
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lättare att finna kvalificerade instruktörer som kunde tillfredställa avnämarnas krav, främst genom Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Enligt utredaren var dessa instruktörer mer tillgängliga i Stockholm och specialidrottsförbunden kunde dessutom medverka i undervisningen. Ett annat argument var den starka fysiologiska forskningen
som var väl etablerad vid GIH (Ljunggren, 1988).
I och med 1967 års stadga för Gymnastik- och idrottshögskolorna
(GIH-S och GIH-Ö) startade således ytterligare en utbildning till gymnastiklärare, idrottslärarlinjen. Den största skillnaden var att ”idrottslärarna” studerade sin idrott eller specialgren och att de skulle genomföra ett specialarbete inom sin specialidrott. Utbildningen inom specialidrotten skedde i nära samverkan med respektive specialidrottsförbund
och Riksidrottsförbundet. Efter genomgången utbildning där cirka en
åttondel av de totala studierna innehöll ämnet specialidrott fick de samma behörighet till gymnastiklärartjänster inom skolväsendet som övriga utbildade gymnastiklärare. Starten på den tvååriga utbildningen – idrottslärarlinjen - genomfördes med antagning i nära samarbete
med respektive specialidrottsförbund inför hösten 1967. Vid den första
antagningen var det fem specialidrottsförbund, fotboll, handboll, friidrott, orientering och simning som hade valt ut 24 blivande idrottslärarstudenter bland de sökande. (Bolling, 1988).

Nytt namn nytt innehåll
Efter en utredning om att förlänga gymnastiklärarutbildningen till tre
år kom ett riksdagsbeslut 1986 vilket innebar att gymnastiklärarlinjen
blev treårig och bytte namn till idrottslärarlinjen (då skolämnet bytt
namn till idrott). Detta påverkade idrottslärarlinjen som även den utökades till att omfatta tre år och namnet ändrades till specialidrottslärarlinjen. När utbildningen förlängdes innebar detta också mer tid för specialidrottsstudierna och specialarbetet. Undervisningen fokuserade än
mer på idrottsadministration, idrottsanalys och idrottsledarskap. Det som
utmärkte denna linje var den starka kopplingen till studenternas respektive specialidrottsförbund med allt från rekrytering, undervisning på
både GIH och respektive specialförbund till redovisning av specialarbeten.

118

Specialidrottslärarlinjen omorganiseras och
förbundens minskade inflytande
Efter diskussioner med Riksidrottsförbundens specialidrottsförbund och
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) beslutade man om ytterligare en
utredning. Specialidrottslärarlinjen skulle nu förändras till en akademisk utbildning med syfte att utbilda ledare och tränare, dock med möjlighet att bygga på utbildningen för att studera till idrottslärare. I början
av 1990-talet kom utbildningen att förändras och döptes om till specialidrottstränar-/lärarlinjen (80–140 poäng). Studenten kunde efter två års
studier erhålla en högskoleexamen som specialidrottstränare (80 poäng)
eller fortsätta att studera ytterligare tre terminer och då erhålla en idrottslärarexamen (totala studietiden blev då 3,5 år). Den avslutande studietiden om tre terminer omfattade studier inom det praktiskt pedagogiska
blocket med kurser i metodik, pedagogik och praktik. Till detta lästes
en särskild kurs inom idrottslära som riktade sig mot verksamhet i skolan.
Specialidrottsförbunden hade redan från starten av utbildningen ett
stort inflytande över antagningen vilket fortgick fram till i början av
1990-talet (1992). Från programmets start organiserade man att ett antal studieplatser reserverats i relation till respektive specialidrottsförbunds storlek och behov. Det vanligaste var att förbunden hade möjlighet att utse studenter vart tredje år. Specialidrottsförbunden ansvarade
för studenternas utbildning i specialidrott och specialarbete. Av olika
skäl upphörde detta inflytande och en antagning grundade sig härefter
på Högskoleverkets kriterier och meritpoäng. GIH har försökt att upprätthålla samarbetet med förbunden och många av dem stöttar de studenter som läser vid GIH än idag.
När GIH erhöll kandidatexamensrätt i idrott (1998) kom även detta
att påverka specialidrotts-/lärarutbildningen. Utbildningen omstrukturerades likt övriga program vid GIH. Samtliga program läste gemensamt kandidatämnet idrott vilket omfattade tre terminers studier och
ett gemensamt basår inrättades. Tränarprogrammet (nytt namn) omfattade nu följande kurser: Idrott A, Idrott B, Idrott C, Specialidrottslära (80 p) med en valbar lärarpåbyggnadsutbildning om 60 poäng. Den
totala studietiden blev två alternativt 3,5 år.
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Tränare eller lärare?
I början av 2000-talet påbörjades återigen nya diskussioner om utbildnings mål och syfte. Skulle tränare med lärarutbildning utbildas eller
skulle utbildningen fokusera på ett renodlat tränarskap. Denna förändring startade med anledning av studentutvärderingar och önskemål från
avnämarna. Diskussionerna resulterade i en första granskning, en avnämar- och omvärldsanalys av utbildningen, vilken sedermera resulterade i ett uppehåll av antagning av studenter läsåret 2002/03. En projektgrupp med interna och externa ledamöter från specialidrottsförbund,
RF och SISU tillsattes till utredningen. Det nya tränarprogrammet
(180 poäng, dvs. 3 års studier) sjösattesläsåret 2003/04 och förändrades
både vad gäller antagningsförfarande, utbildningens struktur och innehåll. Här kan man se ett paradigmskifte från att ha utbildat för både
skola och idrottsrörelse till att nu enbart utbilda tränare för idrottsrörelsen.
Antagningen till detta program skedde nu genom behörighet för högskolestudier och meritpoäng men en tredjedel av platserna reserverades
till en antagningsmöjlighet via intervjuer. Vid intervjutillfällena erbjöds
respektive specialidrottsförbund att delta. De nya tränaraspiranterna
som antogs via intervjuer hade således grundläggande behörighet för högskolestudier samt en beprövad erfarenhet av idrott och tränar-/ledarskap.
Som ett incitament för att öka kommunikationen mellan studenter i
olika faser av utbildningen och med specialidrottsförbunden startades
så kallade T-Time. Mötesforumet äger rum en gång per år och präglas
av kunskapsutbyte och information. Det innehåller vanligtvis föreläsningar av inbjudna föreläsare eller studenter inom för idrotten aktuella
utvecklingsområden. Vidare förs diskussioner mellan studenter och specialidrottsförbundsrepresentanter samt mellan lärare och studenter på
GIH.
Det nya treåriga kandidatprogrammet omfattade följande studier: tre
terminers studier i Idrott, inriktning tränarskap (60p), två terminer i
Tränarskap (60p) och en termin med valbara studier (20p). Innehållet i
utbildningsprogrammet förändras och ytterligare kurser i bland annat
organisation och ledarskap samt idrottspsykolog kom att införas. De
valbara breddningsstudierna omfattade till en början: idrottsdidaktik,
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sport management eller folkhälsa. Som student kunde man även välja
att genomföra två år av utbildningen och ta ut en högskoleexamen i
Idrott inriktning tränarskap eller läsa i tre år vilket renderade i en kandidatexamen i Idrott inriktning tränarskap.

Från en bred tränarutbildning till elittränarutbildning
Tränarprogrammet är idag riktat till personer som vill utbilda sig på
akademisk nivå och siktar på en tränarkarriär med möjlighet att bedriva
utvecklingsarbeten inom sin specialidrott. Syftet med programmet är att
utbilda kvalificerade tränare, utbildare och utvecklare inom svensk och
internationell idrott. Utbildningen bygger på ett samarbete mellan
GIH och specialidrottsförbunden där studenten har en kontakt med sitt
specialidrottsförbund vad gäller praktik och examensarbete. Efter avslutade studier på programmet ska studenten kunna verka som professionella tränare och kunna göra självständiga analyser av idrotten ur olika
perspektiv men också kunna kommunicera med forskare och andra tränare på en vetenskaplig nivå och omsätta sin kunskap i verksamheten.
Tränarprogrammet omfattar tre års studier, vilket motsvarar 180 högskolepoäng (hp). Under utbildningens första studieår läses de två första
kurserna i Idrott inriktning tränarskap. I dessa båda kurser läser studenten om idrott ur olika perspektiv, om kroppen ur ett fysiologiskt,
anatomiskt och biomekaniskt perspektiv samt om individ och samhälle. Detta skapar en god grund för såväl kommande ämnesfördjupning i
ämnet som för frågeställningar relaterade till professionen som tränare. Temat för det andra studieåret är den kommande rollen som tränare och omfattar kurserna Tränarskap I och II. Tränarskap I är inriktad
mot tillämpad träningslära. Tränarskap II är inriktad på ledarskap och
grupprocesser. Genom olika projekt anknutna till specialidrotten tränar studenten sig på att tillämpa kursinnehåll i sin specialidrott. Under
det tredje studieåret sätts ämnesfördjupning och självständighet i fokus.
En termin ägnas åt forskningsmetodik, självständigt arbete och ämnesfördjupning (Idrott III inriktning tränarskap, 30 hp). Den sista terminen i utbildningen ger möjlighet till ytterligare fördjupning av kompetens inom tränarskap med kursen Mästerskapscoachning, 30 hp.

121

Framtid
I Sverige finns en mängd tränarutbildningar på många universitet
och högskolor. En utmaning är att få till samverkan dem emellan för
att öka utbildningsnivån och stärka tränar-/coachrollen inom svensk
idrott. Några av aktörer förutom GIH är; Linnéuniversitetet, Umeå och
Göteborgs universitet, Högskolan i Falun och i Halmstad. Utbildningarna kan vara både av kortare slag eller leda till olika akademiska examina. Vissa specialidrottsförbund som exempelvis innebandy och fotboll
erbjuder kortare specialinriktade utbildningar i samverkan med ett universitet och högskola.
Ett starkt önskemål finns att tränarstudenterna ska kunna verka inom
gymnasieskolorna som ger ämnet specialidrott, de så kallade Riksidrottsgymnasierna (RIG) och de med Nationella idrottsutbildningar (NIU).
Det pågår ett arbete vid GIH att skapa en kompletterande utbildning
till lärare (KPU), en påbyggnadsutbildning om tre terminer (90 hp) vilket
skulle öppna upp för ett läraryrke med ämnet specialidrott. Många utmaningar står för dörren när det gäller tränarprogrammets framtid: ska
det enbart var ett program riktat mot elitidrott och tränarutbildning
för RF-idrotterna eller ska utbildningen återigen rikta sig till en bredare tränarkategori, och slutligen, ska det finnas en koppling till specialidrotten i gymnasieskolan med en särskilt inriktad lärarutbildning?
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Utvecklingen sedan millenniumskiftet
Hälsopedagogprogrammet leder för närvarande till en kandidatexamen
med huvudområdet Idrott, inriktning hälsa. Kurser med ingående moment i hälsopedagogutbildningen är idag:
Årskurs 1: IDROTT I, INRIKTNING HÄLSA I, 30 HP: Idrottslära
och hälsa I, Anatomi och fysiologi I, Anatomi och fysiologi II, Idrottsoch hälsovetenskap I, A-uppsats; IDROTT II, INRIKTNING HÄLSA, 30 HP: Idrottslära och hälsa II, Tillämpad fysiologi, Rörelselära,
Idrotts- och hälsovetenskap II, B-uppsats.
Årskurs 2: FOLKHÄLSA I, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET,
30 HP: Epidemiologi och biostatistik, Folkhälsoarbete I, Folkhälsoarbete II, Hälsotester, inriktning fysisk aktivitet. FOLKHÄLSA II, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HP: Hälsofrämjande fysisk
aktivitet, Samhällsmedicin och hälsoekonomi, Stress och psykosocial
miljö, Arbetsmedicin, hälsa och miljö.
Årskurs 3: FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET,
30 HP: Organisationsteorier och vuxnas lärande, Näringslära, kost
och matkultur, Entreprenörskap och folkhälsa , Projektstudier med ett
folkhälsoperspektiv, IDROTT III, INRIKTNING HÄLSA, 30 HP,
Idrottslära och hälsa III, Idrotts- och hälsovetenskap III, Examensarbete, 15 hp.

Det hälsopromotiva ämnet vid GIH
En påtaglig vidareutveckling av Hälsopedagogprogrammet genomfördes strax efter millenniumskiftet. I detta sammanhang ska först nämnas att en förnyad lärarutbildning sattes igång höstterminen 2001. Här
ingick ett krav i lärarutbildningen, mot högre grundskoleåldrar och
gymnasiet, att två ämnen skulle ingå. Utgångspunkten på GIH var att
skapa ett andra ämne utöver ”Idrott” som kunde läsas vid GIH för de
lärarstudenter som så önskade. Detta andra ämne skulle till stor del
byggas på den kompetens som fanns vid GIH inom hälsa. Dåvarande
rektor tillsatte en arbetsgrupp, med sju lärare, som i sitt utvecklingsarbete skulle bygga vidare på inriktningen och den kompetens som fanns
inom Hälsopedagogprogrammet. Prioritet gavs att nybilda/vidareut-
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veckla ett hälsopromotivt ämne och försöka organisera samläsning för
alla hälsopedagog- och de lärarstudenter som valde denna andra ämnesinriktning vid GIH.
Under hela läsåret 2002/2003 pågick möten några gånger per vecka
för arbetsgruppen som bestod av Staffan Hultgren, Kristjan Oddsson,
Tage Sterner, Karin Redelius, Leif Strand, Gi de Faire (född Magnusson) och Eva Andersson som sammankallande sekreterare. I gruppen
ingick lärarrepresentanter med kompetens inom alla ämnesområdena hälsopedagogik, idrottslära, humanbiologi och samhällsvetenskaplig inriktning. Vårterminen 2003 presenterade gruppen ett gemensamt
framarbetat förslag för all personal och ledningsgrupp vid GIH, som
ställde sig positiva till förslaget, varefter rektor tog beslut om att implementera ”Folkhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet” som kandidatexamensämne. De då nyframtagna kurserna om 20 poäng samlästes
av hälsopedagog- och lärarstudenter på A- och B-nivå, varefter kurserna på C-nivå separerades utifrån programinriktning.
Hälsopedagogstudenterna läste sin C-kursen i det hälsopromotiva
ämnet under det tredje studieåret och lärarstudenterna sin C-kurs sist
i utbildningen, dvs. i termin 9. Möjligheten för lärarprogrammets studenter att läsa det hälsopromotiva ämnet inom ramen för sin utbildning
pågick mellan läsåret 2003/04 fram till och med läsåret 2012/13. Därefter avslutades denna möjlighet i och med att denna typ av fördjupning
som andra ämne inte godkändes i den nya lärarutbildningsreform som
kom 2011.
Under de knappt tio åren som lärarstudenterna gavs denna möjlighet valde årligen en majoritet av alla lärarstudenter att läsa det hälsopromotiva ämnet. Många av dessa examinerade studenter arbetar extensivt
i olika program och ämnen med inriktning mot hälsa inom Barn- och
fritids- samt Omvårdnadsprogrammet. Åter andra har ansvar för olika
hälsoinriktade ämnen och program på gymnasiet och för de äldre eleverna på grundskolan.
För Hälsopedagogprogrammet är benämningen på kurserna idag
”Folkhälsa I (II/III), inriktning fysisk aktivitet” (á 30 hp). Sedan början på 2000-talet har de ingående kursmomenten kontinuerligt vidareutvecklats. I samband med GIH:s självvärdering och Högskoleverkets
utvärdering av det hälsopromotiva ämnet vid GIH upphörde rätten till
kandidatexamen i ämnet Folkhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet

112

2006/07 (se vidare HSV 2007:8R). En anledning var bedömningen att
vissa inriktningsområden, exempelvis epidemiologi inom det allmänna
folkhälsovetenskapliga ämnesområdet inte förekom i tillräcklig omfattning i utbildningen vid GIH. Efter granskningen och den tillbakadragna examensrätten kom kurserna att benämnas ”Folkhälsa, inriktning
fysisk aktivitet”. Inriktningen för kandidatexamen för hälsopedagogstudenterna återfördes till ämnet Idrott/Idrottsvetenskap.
I augusti 2008 tillsattes en ny utredning med anledning av högskolans strategiarbete och det hälsopromotiva områdets ställning vid GIH
(Dnr 41-380/08, 2008-08-29). Denna gång bestod arbetsgruppen kring
det hälsopromotiva ämnet av Eva Kraepelien-Strid, Örjan Ekblom,
Lars Lindqvist, Staffan Hultgren, Kristjan Oddsson, Sara Hellbom
samt Peter Schantz, (ordf.) Adjungerade till gruppen var även Eva Andersson och Lina Wahlgren. I utredningen konstaterade arbetsgruppen att ämnet behövde byggas upp med hjälp av en ”långsiktig struktur
i termer av forskningsgrupp/-er för att säkerställa fortsatt forskningsanknytning av utbildningen”. Vidare behövde ämnesområdet ledas av
en gästprofessor med biträde av en disputerad gästlärare med en bred
forskningserfarenhet inom ämnesområdet. En av utredningens slutsatser var att ämnesområdet vid GIH behövde tydligare fokus mot fysisk
aktivitet och folkhälsa som tillämpning. Studentens möjliga yrkesroller
på individ, grupp- och befolkningsnivå samt de studerandes möjligheter att fortsätta sina studier på master- och forskarutbildningsnivå behövde också stärkas. Utredningen redovisades för högskolestyrelsen i
juni 2009, som beslutade att de medel som hade avsatts för att ”rädda”
kandidatexamensrättigheten inom folkhälsovetenskap skulle finnas tillgängliga fram till 2012, och att den fortsatta implementeringen av utredningens slutsatser skulle överlåtas till tillträdande rektor.
Förslag på förändringar och utveckling av innehållet i det hälsopromotiva ämnet har således skett kontinuerligt under det första decenniet
efter millenniumskiftet. Kursmomenten med bl.a. epidemiologi, folkhälsoarbete och idrottslära har på varierande sätt lyfts fram än mer i
de befintliga kursplanerna. Studierektor för hälsopedagogprogrammet
var tidigt 2000-tal Leif Strand. I nuvarande organisation (2013) är ordförande för hälsopedagogutbildningens programkommitté Lena Kallings, och ledare för enheten Fysisk aktivitet och hälsa, där hälsopedagogutbildningens frågor inkluderas, är Örjan Ekblom.
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Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Folkhälsa
Hälsopedagogprogrammets verksamhetsförlagda praktik (VFU) har
sedan läsåret 2003/04 fördjupats och vidareutvecklas alltjämt. Läraren Gi
de Faire, var en av dem som initierade en VFU-verksamhet i halvklass under tre tillfällen per termin för att handleda olika personer
i ”fri träning”. Målgruppen var framförallt äldre. VFU:n ingick då
i kursen ”Folkhälsa I, inriktning fysisk aktivitet”. Gi de Faire startade
denna kostnadsfria träning och ordnade så att instruktören Lena Gejke
kunde leda en verksamhet på onsdagsförmiddagar med styrketräningsoch motionsgymnastikpass för frivilliga deltagare. Den fria träningen
har därefter utvidgats med även två pass vattengymnastik på måndagar
i simhallen vid GIH.
Sedan 2003 ingår två veckor i mitten respektive i slutet av terminen
i hälsopedagogstudenternas VFU inom ramen för ”Folkhälsa I, inriktning fysisk aktivitet”. I den första tvåveckorsperiodens VFU är inriktningen företag, organisationer och offentlig sektor såsom kommun och
landsting. VFU-uppgiften består här av att kritiskt granska en organisation med avseende på antingen dess roll som hälsoaktör eller med avseende på hur man inom organisationen arbetar (preventivt eller kurativt) med individens hälsa. Centrala frågor är hur organisationen
kvalitetssäkrar sin verksamhet, hur kopplingen till forskning och vetenskap görs samt vilken betydelse och med vilka argument hälsoarbete
planeras och utförs i organisationen. Ett uttalat syftet med VFU-uppgiften är således att sammanlänka teori och praktik.
I den andra tvåveckorsperioden med VFU är inriktningen att ge studenten färdighet och förtrogenhet med att utföra och sammanställa resultat av hälsoundersökningar bestående av bl. a. fysiologiska tester, och
hälsoenkätundersökningar om upplevd hälsa och livsstilsfrågor. Vidare
övas förmågan att genomföra hälsosamtal utifrån testresultat och enkätsvar. Detta sker via genomförande av sådana samtal med ca 10 personer.
Inom kursen ”Folkhälsa II, inriktning fysisk aktivitet” har studenterna sedan läsåret 2003/04 utfört VFU i form av ett hälsoprojekt (á 7,5
hp) fortlöpande över terminen. Omfattning och inriktningen på denna
VFU-period har kontinuerligt utvecklats av olika involverade lärare på
GIH. Här ingår att studenterna med frivilliga deltagare ger ledarledd
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fysisk aktivitet två gånger per vecka under ett par månader. Dessförinnan utför de olika fysiologiska tester (av bl.a. kondition, styrka, rörlighet,
balans, blodtryck, puls och kroppsmått) samt GIH:s enkätundersökning
(med frågor, utvecklade av GIH-lärare, om upplevd hälsa, fysiska aktivitetsvanor, sömn, kost, rökning och alkohol). Två separata förtester utförs samt ett eftertest. Projektdeltagare har varit frivilliga personer utan
och med olika sjukdomar, såsom personer med övervikt/fetma, ångest,
depression och annan psykisk ohälsa samt äldre. Studenterna redovisar hälsoprojektresultaten, dels muntligt i konferensform, dels skriftligt.
Samarbetspartners för rekrytering av hälsoprojektdeltagare har varit
olika kommuner (Solna, Täby, Lidingö), psykiatriska mottagningar,
vårdcentraler, frivilliga organisationer samt företag i Storstockholm.
Åtskilliga utexaminerade hälsopedagogstudenter är idag verksamhetschefer i olika kommuner och bidrar med deltagare till hälsoprojekten.
Flera olika hälsopedagogstudenter arbetar även med FYSS (Fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) samt FaR (Fysisk aktivitet på recept). Vissa har disputerat inom området Fysisk aktivitet och hälsa. Vårterminen 2013 var det ca 400-500 externa deltagare
som gruppvis fullföljde projektterminen. De vanligast förkommande
ledarledda fysiska aktiviteterna är styrketräning, motions- och vattengymnastik samt stavgång. I denna VFU-period integreras teori och
praktik med tydlig inriktning mot ledarskap och konsultation i ett hälsoperspektiv. Hälsoprojekten genomsyras av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt mellan beteendevetenskap, naturvetenskap och tillämpad
idrottslära med målsättningen att belysa fysiologiska, medicinska och
psykologiska effekter av ökad fysisk aktivitet. En central uppgift för
studenten är att motivera deltagarna till beteendeförändringar av betydelse för hälsan.
Under tredje och sista läsåret utförs VFU som består av studiebesök
samt projektarbeten med projektledarskap inom antingen det privata
näringslivet eller den offentliga sektorn.

Idrottskurserna inom hälsopedagogprogrammet
De tre Idrottskurserna (á 30 hp) ingår dels under hela första läsåret, innehållande olika kursmoment med idrottslära och humanbiologi, dels un-
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der det tredje och sista läsåret. Det består av kursmoment med idrottslära
respektive forskningsmetodik samt ett examensarbete (15 hp, grundläggande nivå). Innehållet i idrottskurserna har utvecklats under de senaste åren så att dessa ska vara alltmer lämpliga för studenternas framtida yrkesutövning. Bland annat har en tvärvetenskaplig tillämpning av
FYSS (Fysisk aktivitet som sjukdomsbehandling och sjukdomsprevention) lyfts in samt kunskap om Fysisk aktivitet på recept (FaR). Inom
Idrottskurserna genomförs A- och B-uppsatser under det första läsåret
och ett examensarbete på kandidatnivå (C-nivå) avslutar studierna det
tredje och sista läsåret.

Pågående utvecklingsarbete
Med start 2012 pågår ännu en förnyad översyn och förädling av Hälsopedagogprogrammet. Denna innebär att förtydliga vad en hälsopedagog utbildad vid GIH ”är” och ”kan” för alla parter, dvs. för framtida och nuvarande studenter, framtida arbetsgivare likväl som för GIH:s
egen personal och lärare. I översynen ingår att identifiera och förtydliga
möjliga arbetsuppgifter och arbetsgivare för hälsopedagoger, men även
att anpassa utbildningen till arbetsmarknadens behov nu och i framtiden. Hälsopedagoger kan genom olika insatser stötta individer till hälsofrämjande fysisk aktivitet och matvanor. Arbetet kan ske på många
nivåer, från exempelvis individuella samtal till samhällsplanering.
Folkhälsokonsortiet är ett nationellt akademiskt forum för de universitet och högskolor som bedriver utbildning inom det Folkhälsovetenskapliga ämnesområdet. GIH har deltagit sedan mitten av första decenniet på 2000-talet och är alltjämt medlem i konsortiet. Flera lärarrepresentanter vid GIH har vid olika tillfällen rest till lärosäten i landet och
deltagit vid konsortiets årliga sammankomster. Här har diskuterats och
utbytts erfarenheter om varierande utvecklingslinjer i de olika folkhälsoutbildningar som bedrivs. Representanterna från GIH har i dessa
sammanhang lyft fram vikten av fysisk aktivitet för folkhälsan – det
ämnesområde som är vårt lärosätes specialitet inom både undervisning
och forskning. Vidare har vi från GIH sammanstrålat med dessa lärare
från andra lärosäten vid olika andra nationella och även internationella
konferenser, då ytterligare kunskapsutbyte inom hälsa har skett.
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Sport Management
Ett nygammalt program vid GIH

Eva Kraepelien Strid & Åsa Bäckström

En utbildning för framtidens administrativa idrottsledare
Idrottens värld är stadd i ständig förändring. De senaste årtiondena har
bland annat beskrivits i termer av ökad kommersialisering och professionalisering. För att möta de utmaningar och krav som dessa samhällsförändringar bidrog till inom idrotten startades 2002 ett Sport Managementprogrammet vid GIH. Utbildningen syftade till att utbilda framtida ledare inom idrottens ideella och kommersiella organisationer. Det
var en utbildning i ledarskap, ekonomi, juridik och administration för
ett kommande arbete inom idrottens organisationer, arrangemangsoch arenabolag, samt för dem som arbetade med idrotten som motpart.
Utbildningens mål var att utveckla studentens förmåga och kunskap för
framtida arbete i arbetsledande ställning inom utbildningsprogrammets
områden. Initiativet till utbildningen kom från Riksidrottsförbundets representanter i GIH:s högskolestyrelse, först via Bengt Sevelius och därefter genom Lennart Carlberg.
Huvudansvaret för detta program låg vid GIH, som genomförde utbildningen i samarbetade både med Stockholms universitet (Företagsekonomi), och med Uppsala universitet (Juridik). Trots att Sport Managementprogrammet hade många sökande och fyllde ett stort behov
i idrottsvärlden, fattade GIH:s styrelse beslut om att lägga ner utbildningen 2005. De sista studenterna antogs hösten 2004.
Under jubileumsåret 2013 medverkar GIH för andra gången till studier inom programmet Sport Management vid GIH. Den här gången
ges programmet tillsammans med Södertörns högskola, som också är
huvudansvarig för utbildningen. Vid det treåriga programmet läser studenterna lika många högskolepoäng vid respektive lärosäte, och får sin
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kandidatexamen i Företagsekonomi vid Södertörns högskola. Den gemensamma satsningen avser att lyfta de båda högskolornas styrkor inom
områdena. GIH bidrar med gedigen kompetens inom idrottens område och Södertörns högskola med en högklassig utbildning i ekonomi.

Utbildningsprogrammens innehåll då och nu
Det tidigare och det nystartade Sport Managementprogrammet behandlar i stora delar ett liknande innehåll. Vid GIH läser studenterna,
i det program som startade hösten 2013, om idrottens roll i samhälle
och kultur, både i ett samtida och i ett historiskt perspektiv. Den globala såväl som den nationella idrotten tas upp, liksom mediernas ökade
betydelse för idrotten i stort och för olika geografiska platser. Till detta
kommer frågor kring teknisk utveckling och varumärken. Liksom i det
tidigare programmet fokuserar idrottsutbildningen på idrottens ideologi och framväxt ur ett samhälleligt perspektiv.
Både i det tidigare programmet och i det nuvarande tas frågor om
organisation och ledarskap upp. Samhällsförändringar och ledarskap
studeras bland annat med hjälp av organisations- och kommunikationsteorier. Studier kring organisation och personal i idrottens olika
sammanslutningar fick i den tidigare utbildningen sin belysning med
målet att utveckla studentens förmåga och kunskaper för framtida arbete i arbetsledande ställning inom det idrottsliga fältet. Detta tas också
upp i det nya programmet. Mycket av kursinnehållet och målen är således desamma i det nya programmet.
Idrottsjuridik var ett viktigt inslag i de kursmoment som studenterna läste vid GIH i det tidigare programmet, och är så också i det nya,
liksom idrottens etik och dess sociala ansvar. I likhet med det tidigare
Sport Managementprogrammet introduceras i det nya programmet
rättssystemet och metoder för juridisk problemlösning, lagstiftning
och rättskällor. Andra idrottsjuridiska spörsmål handlar om skadestånd och försäkringsfrågor, föreningskunskap och aktiebolag inom
idrotten. Inom det juridiska området tas förutom den allmänna avtalsrätten, även immaterialrätt upp, vilket berör exempelvis varumärken
och innovationer inom idrotten.
Innehållet inom kursmomenten i ekonomi i det tidigare Sport Managementprogrammet syftade till att ge studenterna kunskaper så att de
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självständigt skulle kunna handlägga ekonomi. Ekonomistyrning, kalkylering, redovisningsteorier, intäkts- och kostnadsanalys, samt ekonomiska kalkyl- och beslutsmodeller utgjorde delar av detta innehåll. Dessutom syftade utbildningen i ekonomi till att ge kunskaper och förståelse
för hur marknadens aktörer ser på idrotten och hur samspelet kan fungera
tillsammans med idrottens organisationer. Kunskaper gavs också om
marknadsföringsteoriers olika synsätt och arbetsmetoder. I det nya Sport
Managementprogrammet finns ett snarlikt innehåll.

Nytt program – nytt huvudämne för examen
Programstudierna, gamla som nya, vilar på en vetenskaplig grund.
Vetenskapliga teorier, metoder och förhållningssätt företrädesvis hämtade ur samhällsvetenskapligt tänkande, präglar den kunskapsbas som
studenterna ska bygga upp under sin utbildning.
Som framgår av den översiktliga genomgången ovan av det tidigare
och det nya Sport Managementprogrammet vid GIH har de stora likheter innehållsmässigt. Det nya programmet skiljer sig dock i förhållande till det gamla på en viktig punkt och det är i vilket huvudområde
examen ges. Det tidigare programmet gav en kandidatexamen i Idrott,
inriktning Sport Management, och det nya ger en kandidatexamen
i Företagsekonomi. Det innebär att ”ämnet” ekonomi får en starkare
ställning i det nya programmet. Det avslutande vetenskapliga examensarbetet skrivs vid Södertörns högskola i Företagsekonomi.
Nationellt ges programmet idag vid sex lärosäten i Sverige. Innehåll
och upplägg varierar mellan de olika utbildningarna, inte minst vad
gäller huvudområde, det vill säga i vilket vetenskapligt område studenten tar examen. Det indikerar att Sport Management som forskningsoch undervisningsfält har en komplex karaktär som kan sägas spegla
den likaledes rörliga samhälleliga och kulturella kontext som programmen syftar att utbilda för.
Både de kommersiella och de ideella delarna av idrottsrörelsen står
inför nya krav och utmaningar. När idrottsrörelsen och dess organisationer i allt högre grad kommersialiseras och professionaliseras behövs kompetens som motsvarar arbetsmarknadens kommande behov.
Förhoppningen med utbildningen är att den ska öka tillgången på professionella ledare och administratörer inom idrottssektorn.
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Lärosätet GIH i navet för nationellt och
internationellt nätverkande
Sport Managementprogrammet och de kurser som ges vid GIH är fast
förankrade organisatoriskt såväl vid lärosätet, som i de nationella och internationella sammanslutningar som företräder ämnesområdet. Svensk
Förening för Sport Management (SFSM) höll sitt konstituerande möte
den 8 mars 2005 och GIH har under många år varit representerad i föreningens styrelse. SFSM:s främsta uppgifter är att förbättra möjligheterna för att bedriva forskning inom området Sport Management, liksom
att verka för utveckling av utbildningen inom området Sport Management. Därtill ska föreningen tillvarata, förmedla och skapa möjligheter
för ett förbättrat kunskapsutbyte mellan forskare, studenter och människor som arbetar med Sport Management i förenings- och företagsvärlden.
Idag är föreningen länkad till den europeiska organisationen European Association for Sport Management (EASM). År 2003 arrangerade
GIH i samverkan med Riksidrottsförbundet och EASM en internationell forskningskonferens på GIH och på Bosön. I anslutning till konferensen pågick ett internationellt studentseminarium. Eva Kraepelien-Strid vid GIH har varit starkt engagerad i den internationella
arbetsgruppen kring utveckling av studentseminarier (Student Seminars) inom ramen för EASM International.
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Från magisterkurs till masterexamen

Jane Meckbach & Maria Ekblom

Syfte med detta kapitel är att beskriva utvecklingen av masterprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). GIH erhöll kandidatexamensrätt i idrott 1998 och det fanns då ingen möjlighet till fortsatta studier i ämnet, ej heller för studier på magisternivå. Då efterfrågan
på fördjupade studier fanns inrättades en kurs på magisternivå med
namnet Idrott D – en fördjupningskurs som bland annat innehöll en
uppsats. GIH erhöll så småningom magisterexamen med ämnesbredd
(HSVFS 2004:1) och magisterexamen i idrott 2007 (HSV 2007: 10R)
samt masterexamen i idrottsvetenskap 2010 (HSV 2010).

Så startade det… från Idrott D till magisterkurs
De första studenterna antogs till Idrott D, 20 poäng (idag motsvarande 30 högskolepoäng) under 2003 och den första uppsatsen som publicerades var: Idrott och hälsa är ingenting för mig: en studie av elever som
ej deltar i Idrott och hälsa A i två gymnasieskolor (Larsson, 2003). Så småningom utfärdades de första magistrarna med ämnesbredd i idrott när
examenstillståndet erhållits.
När idrott D kursen hade etablerats och ett antal studenter erhållit
magisterexamen med ämnesbredd kom ett utvecklingsarbete igång.
Med Sveriges anpassning till högre akademisk utbildning enligt Bolognaprocessen infördes nya krav på studier och nivåindelning inom det
svenska utbildningsområdet. I samband med detta inrättades en magisterkurs i idrott, 60 högskolepoäng (hp) – allt för att följa de nya direktiven om studier på avancerad nivå och med utgångspunkt i att GIH erhållit magisterexamensrätt i idrott 2007.
Magisterkursen 60 poäng startade hösten 2007 och utbildningen om-
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fattade följande fyra moment: Teori och metod, 7,5 hp, Deskriptiv och
analytisk statistik, 7,5 hp, Ämnesfördjupning, valbar inriktning, 15 hp
och Självständigt arbete, 30 hp. I början var studentantalet få liksom
genomströmningen, men kursen var ett viktigt steg i utvecklingen av
kurser på avancerad nivå. Ett bakomliggande mål för GIH var också att
börja bygga för möjligheten att ansöka om forskarexamen.
Intresset för magisterstudier ökade successivt hos studerande. Antalet
avlagda examina vittnar om detta: år 2009 utfärdades två magisterexamina, år 2010 utfärdades elva magisterexamina, och 2011 var antalet
avlagda magisterexamina 19. Efter en genomlysning av magisterkursen
inrättades ett magisterprogram med en första antagning hösttermin 2011.
Antalet studerande var 14 (43% kvinnliga och 57% manliga studenter).
Magisterprogrammet består i skrivande stund av ett års studier med två
kurser om vardera 30 hp. Den första terminens studier omfattar kursen
Idrottsvetenskaplig fördjupning, vilken läses på campus och via distansstudier. Den andra terminens studier består av ett självständigt arbete.
Högskoleförordningen anger magisterexamen med följande text:
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar
om 60 hp med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer,
varav minst 30 hp med fördjupning inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst
180 hp eller motsvarande utländsk examen. För magisterexamen ska
studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen).
Vid GIH har också ett nytt magisterprogram i idrottsvetenskap inriktning idrottsmedicin, 60 hp, inrättats under 2012 då efterfrågan från
verksamma sjukgymnaster var mycket stort. Programmet kom att ges
på halvfart till verksamma sjukgymnaster. Utbildningen består av följande tre kurser: Idrottsmedicinsk fördjupning, 30 hp inom idrottsmedicin eller ortopedmedicin (OMT) eller motsvarande på avancerad nivå,
Idrottsvetenskaplig fördjupning, 15 hp, på avancerad nivå och Självständigt
arbete, 15 hp, på avancerad nivå.
Hösten 2012 antogs 28 studenter och under jubileumsåret 2013 kom-
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mer de flesta av dessa att ha examinerats för magisterexamen. Vid denna
antagning antogs parallellt ytterligare 30 studerande till magisterprogrammet i idrottsvetenskap men med en inriktning mot idrottsmedicin.
De studerande var kliniskt aktiva sjukgymnasterna. För dessa utgör
magisterexamen ett av tre krav för att kunna bli utnämnd till specialistsjukgymnast. Majoriteten av sjukgymnasterna som påbörjade magisterprogrammet i idrottsvetenskap inriktning idrottsmedicin 2012 och
2013, har haft siktet inställt på att bli specialist i idrottsmedicin eller
ortopedisk manuell terapi. Programmet ges på GIH, men sker i samarbete med Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning vid Karolinska Institutet.

En utblick - masterprogram inom idrottsvetenskap
Vid en sökning på webben inför ansökningen 2011 på masterprogram
inom idrottsvetenskap/-sport vid svenska universitet/högskolor visade
det sig att det fanns åtminstone fem masterprogram vid tre lärosäten:
Lunds universitet, Malmö högskola och Mittuniversitetet. För att ge en
uppfattning om intresset för masterstudier redovisas nedan sökstatistiken till utbildningarna (tabell 1).
Tabell 1. Masterprogram vid svenska lärosäten 2011 och sökstatistik (källa VHS).
Program

Lärosäte

Antal sökande

1:a handssökande

Masterprogram i
idrottsvetenskap,
Idrottsmedicin

Lund

66

15

Masterprogram i
idrottsvetenskap,
Idrottspykologi

Lund

56

8

Idrottsvetenskap: Idrott i
förändring, masterprogram

Malmö

17

7

Sportteknologi – inovativ
produktutveckling med
inriknings sport och
upplevelser

Mittuniv

90

25
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Enligt sökning på respektive lärosätes hemsida startade inte något av
dessa program hösten 2011. Hur många studenter som antagits och genomgått programmet efter vår sökning har vi inte följt upp. Utifrån
denna begränsade genomgång framkom att ett idrottsvetenskapligt
mastersprogram inte verkade vara attraktivt för studerande. Trots denna något dystra statistik beslutade GIH ändå att sjösätta en masterutbildning i idrottsvetenskap med antagning hösten 2012.

Varför ett masterprogram?
Tanken på att starta ett masterprogram om 120 hp vid GIH väcktes i
samband med införandet av forskarutbildningen vid GIH hösten 2011.
Det tvååriga masterprogrammet är tänkt att vara fungera som en brygga mellan grundutbildning och forskarutbildning och en naturlig rekryteringsbas till forskarutbildningen. En masterexamen kan också
vara en möjlighet, för nuvarande och före detta studenter på GIH, och
på andra lärosäten, att erhålla fördjupad kunskap inom det idrottsvetenskapliga fältet och därmed öka attraktionskraften på arbetsmarknaden.
En masterexamen kan också utgöra en karriärmöjlighet för adjunkter
inom högskoleväsendet och för idrottslärare, sjukgymnaster, hälsovetare med flera.
Vid inrättandet av masterprogrammet vid GIH genomfördes ånyo
en omvärldsanalys, där man bland annat fann masterprogram i idrott/
idrottsvetenskap vid fyra andra lärosäten i Sverige. De hade alla olika
inriktningar: Lund (fysiologiskt inriktning), Malmö (samhällsvetenskaplig inriktning), Örebro (fysiologisk och medicinsk inriktning) och
Göteborg (inriktning Sport Management och Hälsopromotion). Samtliga lärosäten hade svårt att rekrytera studenter till sina masterprogram
i Idrott/Idrottsvetenskap och därför efterfrågades samarbeten vad gällde kurser och lärare. Det var således en utmaning att få sökande till
programmet.

Masterprogrammet i idrottsvetenskap
Vem kan söka ett masterprogram? Behörig att antas är den som har
kandidatexamen om 180 hp och minst 90 hp i området idrott, fysisk ak-
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tivitet och hälsa och har genomfört självständigt arbete om 15 hp inom
nämnda område. Det fanns således en stor målgrupp som hade formell
behörighet att söka masterprogrammet, exempelvis var studerande från
GIH:s samtliga tre program vid GIH behöriga att söka.
GIH inrättade masterprogrammet i idrottsvetenskap hösten 2012.
Söktrycket var oväntat gott med många sökande, 109 stycken, och till
terminsstarten antogs 34 studenter. Programmet ger möjlighet till att
antingen genomgå två år och erhållande av en masterexamen eller endast genomföra ett års studier och då erhålla en magisterexamen i
idrottsvetenskap.
Masterprogrammet omfattar 120 hp och består av en kursdel om 90
hp, och ett självständigt arbete om 30 hp. Det innehåller både obligatoriska och valfria kurser. De valfria kurserna kan läsas såväl vid GIH
som vid andra högskolor/universitet, både i Sverige och utomlands. De
skall vara relevanta för ämnet Idrottsvetenskap och knyta an till GIH:s
tre forskningsinriktningar; Prestation och träning, Kultur och lärande och
Fysisk aktivitet och hälsa.

Masterutbildningen vid GIH består av följande kurser:
De fyra obligatoriska kurserna vid GIH är: Idrottsvetenskap I, 7,5 hp,
Idrottsvetenskaplig litteraturkurs med inriktning mot teori och metod
7, 5 hp, Projektspecifik fördjupning, 7,5 hp och Idrottsvetenskap II: aktuell idrottsvetenskaplig forskning, 7,5 hp.
För avläggande av masterexamen ska studenten ha skrivit ett självständigt arbete, 30 hp. Det färdiga arbetet skall försvaras vid ett seminarium. Under jubileumsåret har de första självständiga arbetena examinerats. Majoriteten av uppsatserna har haft en idrottsmedicinsk inriktning och behandlat Prestation och träning eller Fysisk aktivitet och hälsa .
Avsevärt färre studerande har intresserat sig för Kultur och lärande. Detta kan säkerligen förklaras av att lärarutbildningen i sig innehåller ett
självständigt arbete på avancerad nivå och att en forskarskola nyligen
inrättats som fokuserar samhällsvetenskapligt perspektiv. Forskarskolan riktar sig till verksamma lärare i idrott och hälsa och benämns forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD). Vid GIH antogs fem licentiater under 2011.
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Masterprogrammet i idrottsvetenskap vid GIH vänder sig till alla
som har intresse av idrottsvetenskapliga frågor. Det är ett program för
den som ytterligare vill fördjupa sig i idrottsvetenskap. Det ger möjlighet till yrkesutveckling och kan också ses som ett första steg mot en
forskarutbildning. Programmet vänder sig till sjukgymnaster, idrottslärare, tränare, hälsopedagoger och andra med relevant bakgrund som
vill profilera sig i ämnet idrottsvetenskap. För att tillgodose studenterna
med spetskompetens handleds uppsatserna alltid av disputerade lärare
och externa forskare från andra lärosäten som tas in i relativt hög omfattning.

Avslutande tankar
Kandidatexamen ses ofta som allt för bred för att tillgodose arbetsgivarens behov av kompetens i dagens allt mer specialiserade värld. Examen
på avancerad nivå ger möjlighet för sådan profilering. Dessutom kan
studenter med masterexamen när de tagit plats i olika verksamheter
fungera som en länk mellan universitetsvärlden å ena sidan och exempelvis skolan, idrotten och hälsosektorn å den andra. Effekten skulle i
bästa fall bli att forskningsanknuten kunskap lättare och snabbare implementeras, samtidigt som universiteten blir mer lyhörda för verksamhetens behov. Examen på avancerad nivå ger även möjlighet för ämnet
idrottsvetenskap att på ett intressant sätt framöver kunna växelverka
med andra vetenskapsområden eftersom studenter på avancerad nivå
kan antas med en kandidatexamen i teknik, historia eller medicin.
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Från idrottsgrenar till idrottslära

Gunnar Teng

När GIH blev självständig högskola 1992 delades den nya Idrottshögskolan in i två institutioner. En idrotts- och hälsovetenskaplig institution och en idrottsdidaktisk institution. I slutbetänkandet av idrottshögskoleutredningen står följande om ämnet idrott.
Jag ser det som en viktig uppgift för Idrottshögskolan att ta ansvar
för utveckling av ämnet idrott och det specifika för ämnet, nämligen utbildning i olika moment av kroppsövningar och fysisk aktivitet (SUO 1990:3, s. 78).
Samtidigt som den ”nya” idrottshögskolan inrättades, förbereddes
en ansökan om rätten att utfärda kandidatexamen i ämnet idrott. Innan den rätten var utfärdad var det inte möjligt att studera idrott på högre akademiskt nivå i Sverige. Det innebar att innehållet i dåvarande
GIH-utbildning måste bearbetas och omstruktureras och den idrottsdidaktiska institutionen hade som sitt uppdrag att utveckla området
idrottsdidaktik.
På GIH undervisades tidigare om metodik i olika idrottsgrenar, om
människokroppen i ämnet humanbiologi och om skola, undervisning,
individ och samhälle i ämnet pedagogik. Sett ur det perspektivet behövdes förändringar av utbildningen, som sammanförde de olika delarna
till - det akademiska ämnet idrott varav ”utbildning i olika moment av
kroppsövningar och fysisk aktivitet” var en del.
En annan faktor påverkade också utvecklingen på GIH. I slutet på
1980-talet och under 1990-talet diskuterades vad lärarprofession var
och det utmynnade i att begreppet didaktik återinträdde inom högskoleväsendets lärarutbildningar (Annerstedt, 1991; Arfwedsson & Arfwedsson 1991, 1995; Blankertz 1987; Englund, 1984). För GIH var
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utmaningen dels kravet på akademisering av ämnet idrott, dels på utveckling av didaktik inom lärarutbildningarna. I samband med en genomgripande kursplanerevidering på GIH 1988, framträdde embryot
till en förändrad syn på innehållet i praktiska moment. Kursplanerevideringen sett ur ett lite större perspektiv innebar att all utbildning
skulle samordnas i större kunskapsområden och benämnas som kurser. På GIH benämndes kurserna som kursområde (A – F). Inom ett
kursområde fördes de idrotter som ingick i utbildningen samman till
fyra grupperingar. Det var dessa fyra grupperingar som blev utgångspunkt för utveckling av ett sammanhållet kunskapsområde som senare
fick namnet idrottslära. Det bör nämnas att inom ett annat kursområde återfanns bl.a. pedagogikens grunder, pedagogik i skolan, idrottslärarens arbete och undervisningsmetodik. Att undervisningsmetodik som
allmänt begrepp hängde kvar visar att undervisningsmetoder ansågs
vara allmänt tillämpbara som kunde appliceras oavsett ämnesinnehåll.
Så såg inte den idrottsdidaktiska institutionen på läran om undervisning i idrott. Vi menade att undervisning förutom allmänna principer
också måste omfatta ett ämnesinnehåll och att varje ämnesområde hade
sin speciella karaktär som måste tas hänsyn till vid undervisning. Det
ligger i linje med den kunskapsdebatt som fortfarande är aktuell, bl.a.
menade Arnold (1979) att kunskaper i idrott omfattar tre dimensioner,
som var kunskaper i, om och genom idrott. Till berättelsen om idrottslärans utveckling och framväxt hör också att det på GIH fanns två vikiga ämnesområden, rörelselära och träningslära, som indirekt påverkade
arbetet med utvecklingen av ämnesområdet idrottslära. Ovanstående
ämnesområden var strukturerade kring kunskaper som tydliggjorde
läran om olika rörelseprinciper respektive träningsprinciper och dessa
principer band samman respektive ämnesområde.
Inom den idrottsdidaktiska institutionen diskuterades vilka principer som skulle hålla samman ämnesområdet idrottslära. För det första var det viktigt att identifiera vilka mål som var centrala och gemensamma för idrottslära som ämnesområde. För det andra var det viktigt
att de olika ämnesdelarna omfattade centrala rörelsekulturer i samhälle
och skola. De olika rörelsekulturerna skulle således hänga samman men
skulle också representerade olika idrottsliga logiker, traditioner och
idéer. Ett omfattande utvecklingsarbete om idrottslärans innehåll, mål
och struktur genomfördes mellan åren 1992-1996 med en serie av insti-
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tutionsmöten och seminarier. Björn Bolling, som var studierektor och
lärare i bollspel tillsattes som redaktör för en skriftserie om idrottslära
som skulle användas vid undervisningen inom de fyra centrala ämnesområden som slutligen utgjorde stommen i idrottslära. Jag återkommer
till det fina arbete som Björn Bolling utförde under ett antal år tillsammans med kollegorna på den idrottsdidaktiska institutionen.

Indelningsprinciper för idrottslära
Det finns olika sätt att strukturera idrott, som t.ex. motionsidrott, rekreationsidrott och prestationsidrott, som är en traditionell indelning.
En annan indelningsgrund skulle kunna vara en indelning efter den
plats/arena där idrotten bedrivs som t.ex. uteidrotter, inneidrotter, vattenidrotter, is- och snöidrotter eller att aktiviteterna indelas efter antalet deltagare och då grupperas idrotterna under rubriker som t.ex. individuella idrotter och lagidrotter. Vidare skulle man kunna utesluta
innehållet helt och hållet och bara ange mål för undervisningen som
motorisk utveckling, fysisk utveckling, vilket är en styrande faktor för
undervisningen i grund- och gymnasieskolan. Ingen av dessa modeller
tillför någon egentlig förståelse för hur idrotterna är konstruerade.
Institutionen landade i att idrottslära skulle ha en annan logik än
ovanstående mer traditionella indelningar. Idrottslära skulle vara inriktad på läran om idrotternas idé, dess former och konstruktioner.
Idrottslära skulle omfatta såväl teori- och modellbildning som metodik för utveckling av tillämpbar idrottsdidaktik i olika kontexter. Interaktion mellan individ och utövande av olika idrottsformer var också
en viktig aspekt för kunskapserövrande och kunskapsutveckling inom
området. Kunskapsområdet omfattade således såväl en faktadimension, en färdighetsdimension som en teoretisk kunskapsdimension. Vår
utgångspunkt var att kunskaper alltid utvecklas i ett kontextuellt sammanhang med inslag av fysiska, sociala, emotionella, praktiska, estetiska och kulturella värden. Vi menade att samspelet mellan individ och
utövande av idrott i olika sammanhang, var en förutsättning för förståelse och lärande inom idrottslärans fält.
Kunskapsutvecklingen krävde ur det perspektivet såväl kunskap i,
om och genom kroppsligt utövande av idrott samt reflektion, analys och
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teoretiserande över detsamma. Vi hade på så sätt ett konstruktivistiskt
synsätt på kunskap och kunskapen skulle vara genomlevd och skapas i
samspel mellan individ och omvärld. Man kan säga att varje kunskapsområde hade en egen logik och struktur som skulle undersökas genom
kroppsligt deltagande men det skulle också skapas möjlighet för studenterna att utveckla förståelsen för gemensamma principer, sammanhang
och strukturer inom hela ämnesområdet genom reflektion. Det i sin
tur skulle ge möjligheter för kunskapande på en mer analyserande och
generaliserande nivå. Vi menade att de olika kunskapsområdena inom
idrottslära skulle utgöra en modell över olika logiker som hade målet att
tillsammans utveckla kunskaper om:
Hälsa och välbefinnande.
Motorisk inlärning och träning.
Fysik träning och prestation.
Kroppsmedvetenhet, estetik och rörelsekompetens.
Etisk och social utveckling

Studentuppgifter löses inom idrottsläran.
Foto: Studentkåren vid GIH.
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Ovanståede innebär att det
genomleda perspektivet skulle sättas in i ett större sammanhang. Det var således inte
det praktiska utförandet i sig
som var det viktiga, utan att
det praktiska utövandet dels
skedde i sammanhang, dels
skapade möjligheter till refektion kring innehåll, dess
mål och lärprocesser. Avsikten var alltså inte bara att skapa förståelse för de gemensamma målen och hur dessa
kunde nås inom respektive
område, utan också hur olika
rörelsepraktiker kunde samverka för att nå de gemensamma målen. Förståelse för olikheterna mellan kunskapsom-

rådena ansåg vi också vara en kompetens som studenterna behövde utveckla. Inom samtliga kunskapsområden var därför en historisk förståelse viktig, dvs. hur och vad som påverkat en rörelsepraktiks framväxt,
förändringsfaktorer och inte minst vilka krav som framtiden ställer på
respektive kunskapsområde. Idrottslärans indelningar efter kunskapsområden skulle ge möjligheter för studenterna att förstå dåtid, verka i
nutid liksom att kunna utveckla och anpassa kunskaperna inom de olika
områdena inför framtiden. Utgångspunkten för indelning av idrottsläran utmynnade i nedanstående kunskapsområden som hölls samman av
olika gemensamma logiker inom respektive idéområde.
Idrottslärans kunskapsområden indelades i fyra idéområden med underliggande logiker:
– Bollspel indelades efter spelidé, som målspel, nätspel, slag- och löpspel samt träffspel.
– Rytmik, rörelse och dans rörelse indelades i tre former; kulturell
form, träningsform och expressiv form. Det kunskapsområdet be
nämndes senare som rörelse och dans.
– Gymnastik och fri idrott inriktades på grundläggande rörelseformer som att gå, löpa, hoppa och kasta samt stödja, hänga, pendla, rotera, balansera, häva, åla och krypa mm.
– Friluftsliv indelades i grönt, vitt och blått friluftsliv, allt efter den
miljö där friluftsliv bedrevs i kombination med förflyttningsidrotter
som orientering, simning, skid- och skridskoåkning.
Idrottsläran omfattar såväl kognitiv förståelse för de utförda aktiviteterna som en kroppslig eller fysisk förståelse för aktiviteterna. Det speciella med idrottslärans kunskapsdimension är att kunskapsutveckling
sker med alla sinnen och omfattar såldes upplevelser av kroppen i rörelse under utövande och lärande av olika former av idrotter. Men andra
ord behöver studenterna både läsa om och verka i olika fysiska rum för
att förstå och utveckla lärande inom kunskapsområdet idrottslära. Modellen nedan illustrerar de fyra kunskapsområdena och de mål som sattes för dessa att inrikta lärandet mot.
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Hälsa och välbefinnande
Motorisk inlärning och träning
Fysisk träning och prestation
Kroppsmedvetenhet, estetik och
rörelsekompetens
Etisk och social utveckling
Bollspel

Rörelse och dans

Friluftsliv och
angränsande
idrotter

Gymnastiska
och idrottsliga
grundformer

Figur 1. Modell över idrottslärans olika kunskapsområden tillsammans med de
inriktningar (logiker) som idrottsläran syftade till att utveckla kunskap om.

Bollspel
Bollspelens undergrupperingar utgår bl.a. från hur spelplanen är uppdelad och vilka konsekvenser det får för deltagandet inom respektive spelform. Vid målspel agerar deltagarna på en gemensam spelyta och
interagerar med varandra under spelprocessen. Avsikten är att få bollen i mål. Nätspel är reaktiva bollspel och spelytan är delad i två delar
som innebär att ingen kroppskontakt förekommer eftersom deltagarna
aktioner sker på var sin sida om ett åtskiljande nät. Avsikten är att växelvis slå bollen mot den andra ytan så att motspelaren inte kan returnera den, men spelen kan också utformas som medspel som innebär att
bollen ska hållas vid liv så länge som möjligt. Vid slag- och löpspel turas deltagarna om med att vara på den egentliga spelplanen. Deltagarna
är indelade i ett innelag respektive utelag, och utelaget reagerar på innelagets ingångsättning av spelet. Träffspel är en sorts ”sida-vid-sida”
spel när deltagarna agerar utan interaktion mellan sig. Deltagarna utför
spelen med egna bollar och har aldrig i uppgift att ta bollen från varandra och utförandet sker aldrig på en boll som är i rörelse. Logiken för
den sista gruppen av bollspel handlar om precision. De olika spelgrupperna representerar såväl interaktiva, reaktiva som repetitiva former av
bollspel, som innebär träning och lärande av samspel, växelspel och in-
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dividuellt agerande. Gemensamma inslag är främst social och etisk utveckling samt motorisk och fysisk inlärning och träning, förutom övriga mål. Inom området finns rika möjligheter till lärande av bollspel i
form av lek.
Lärare som utvecklade kunskapsområdet var Björn Bolling och Gunnar
Teng. Senare tillkom Pia Agné, Ingemar Linnéll, Lars Pihl, Anna Tidén,
Claes- Göran Wallin och Dan Wiorek. I nutid har Fredrik Svanström
tillkommit från SU. Betydelsefulla lärare som tidigare verkat inom
kunskapsområdet har varit Bo Andersson, Calle Briandt, Ingemar Ingevik, Evy Nordström och inte minst Roland Mattson.

Rörelse och dans
Inom det här kunskapsområdet står förflyttning, estetik och rytm i fokus och det sker enskilt, parvis eller i grupp. Rörelser till musik tillför
ytterligare en dimension som förstärker olika kroppsliga utryck inom
kunskapsområdet. Att följa musik eller att föra och följa varandra utgör
intressanta dimensioner inom detta kunskapsområde som också tangerar konstnärliga uttryck när rörelseaktiviteterna inriktas mot den ex-

Luciadans under lärarstuderandes ledning. Foto: Studentkåren vid GIH.
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pressiva dimensionen. Särskilt framträdande inom ämnesområdet är,
förutom övriga utvecklingsmål, kroppsmedvetenhet, estetik och rörelsekompetens.
Kunskapsområdet utvecklades av Britt Gunnarsson, Jane Meckbach
och Suzanne Lundvall. Senare tillkom Marie Nyberg, Margareta Frykman Järlefelt och därefter Anders Frisk, Caroline Hägglöf, Helen don
Lind, Anna Rosén och Eva Wedin. I nutid tillkom Anna-Lena Borgström från SU. Även detta kunskapsområde har intressanta historiska
rötter med unika reformpedagoger som Elin Falk, Eli Björkstén och
Maja Carlqvist som har påverkat kunskapsområdet och utbildningen
på GIH. Grunder inom kunskapsområdet har lagts av Ulla Berg, Stina
Ljunggren, Vanja Webjörn, Margareta Zaetréus och Sture Pettersson
som satte musik till rörelserna. Tidigare verkade Anna-Lisa Näsmark
och Tora Amylong inom detta kunskapsområde.

Friluftsliv med tillhörande idrotter
GIH har valt att hålla samman friluftsliv med aktiviteter som simning,
orientering, skid- och skridskoåkning inom ett kunskapsområde. De valda idrotterna är grundtekniker vid förflyttning inom friluftslivets olika
former. Anledningen till den valda logiken är att deltagarna måste kunna orientera sig och finna sin väg, kunna förflytta sig över snö och is
samt kunna utföra friluftsliv på ett säkert sätt vid vatten. Kännetecknade för hela kunskapsområdet är att aktiviteterna har en lång historisk
bakgrund i de nordiska länderna och kan utövas långt upp i åldrarna och
att arenan är naturen. I samband med friluftsliv finns stora möjligheter
att utveckla såväl ledarskap som grupprocesser i olika miljöer samtidigt
som insikter om olika utemiljöers betydelse för hälsa och välbefinnande
kan konkretiseras. Förutom detta tillkommer den motoriska och fysiska dimensionen vid lärande av simning, skid-, och skridskoåkning.
Lärare som utvecklade ämnesområdet inom den idrottsdidaktiska institutionen har varit Jan Anders Aspelin, Anders Forsberg, Eva Kraepelien-Strid, Christina Hård af Segerstad, Gunnar Teng, Carl Johan Thorell, Anna Tidén samt Jan Seger och Johnny Nilsson från den idrottsvetenskapliga institutionen. Under några år ingick även Hervor Ranestål i friluftsgruppen. Senare tillkom Kerstin Stenberg och i nutid har
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lärare tillkommit från SU som Johan Arnegård, Erik Backman, Charlott Bürger Beckström och Annika Semb Granhed. Den som lade grunden för undervisning i friluftsliv på GIH var Sune Welin. Inom övriga
idrotter med friluftslivsanknytning verkade förutom Sune Welin, lärare
som Paul Högberg, Calle Briandt, Mona-Lisa Crispin, Eva Ekstam,
Anders Eriksson, Britt Lundqvist, Roland Mattsson och Ann-Marie
Östman samt en yngre kader som Bo Andersson, Johnny Nilsson och
Gunnar Teng.

Gymnastik och friidrott
Mänskliga former för rörelse är grunden inom detta kunskapsområde.
De olika grundformerna för rörelse har i utvecklad form etablerats som
friidrott och gymnastik. Kroppen utför olika rörelser som antingen
sker enbart med kroppen eller tillsammans med redskap eller med redskap som förlängning av rörelseutförandet. Kort kan idéområdet sammanfattas av en logik som handlar om rörelser med eller utan redskap.
Fysisk liksom motorisk träning med inslag av koordination, kraft och
uthållighet är gemensamt inslag. Kunskapsområdet omfattar intressant
historiska aspekter om träning och kroppskontroll som går tillbaka till
såväl Linggymnastiken som till antikens idrottsformer.
De lärare som verkade för utveckling inom detta område var Stig Lindevall, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach, Marie Nyberg och Tage
Sterner, senare tillkom Rudi Zangel, Elin Buchar och Eva Fors. Kunskapsområdet redskapsgymnastik hade innan dess utvecklats av Claes
Thoresson, Ulf Almgren, Bertil Dunberger, Anders Eriksson och Ralf
Lindgren och på den kvinnliga sidan av Ulla Berg, Vanja Webjörn, Lillan Zethraeus och Britt Gunnarsson. Inom området friidrott efterträddes Olle Ljunggren av Jan Seger.

Idrotteket
Skriftserien Idrotteket är en skriftserie som Björn Bolling utvecklade
tillsammans med lärarna på den idrottsdidaktiska institutionen mellan
åren 1992-1997. Jag nämner några av de inriktningar som behandlades i
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skriftserien som fortfarande används i undervisningen. Skriftserien omfattade texter om allmän bollspelsdidaktik, bollspelens framväxt samt
särskild didaktik i målspel och nätspel. Vidare omfattade skriftserien
didaktik i slag- och löpspel samt didaktik för barn och bollspel med olika bollspelslekar. Inom rytmik-, rörelse- och dansområdet utvecklades
didaktik med inriktning på den kulturella formen, den expressiva formen och på träningsformen men också inom området pedagogiskt drama. Didaktik med inriktning på allsidig rörelseutveckling bearbetades
inom det gymnastiska kunskapsområdet. I övrigt hänvisas till GIH:s
bibliotek för den som vill få inblick i skriftserien Idrotteket.

Fortsatt utveckling
Idrottslära fortsatte att utvecklas under senare år genom olika projekt
och försök inom utbildningens ramar, bl.a. kan nämnas att mobilkameror kom till användning vid rörelseanalyser på lärarprogrammet. Avsikten var att utveckla studenternas analysförmåga samt utveckla didaktiska modeller för omedelbar feedback. På samtliga program tillämpas
kunskaper om ledarskap i samband med friluftsliv men det tillämpas
också kunskaper om pulsmätning och energiförbrukning vid utbildning i fjällmiljö på tränarprogrammet. Inom dansområdet utvecklades
den expressiva formen på såväl hälsopedagogprogrammet som på lärarprogrammet. Och på lärarprogrammet togs parkour upp som ett moment inom gymnastiken och synen på bollspel vidgades i grundkursen
genom laborationer med olika bollspel i lekform samt genom projektet ”Reclaim the game”. I senare kurser infördes workshops i bollspel,
när studenterna kritiskt granskade relationen mellan innehåll, mål och
metod. Inom området friluftsliv utvecklades friluftsliv på is med skridskoturer i skärgårdsmiljö och vid nordiska kurser genomfördes mer avancerade skridskoturer med övernattning på kobbar och skär. Orienteringsmomentet knöts samman med friluftslivsundervisningen men
kompletterades också med orientering i stadsmiljö. Långturer på skidor i Kebnekaiseområdet bestod genom åren men utbildning i vinterfriluftliv bedrevs också i Vemdalen, Tärnaby, Ammarnäs, Björnrike
och Vålådalen. Idag genomförs vinterutbildningen i Ramundberget och
i Björkliden. Inom utbildningen har längdåkning på skidor fått en mer
central plats än under tidigare år.
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Friluftsgruppen har genomfört en seminarieserie om friluftsliv som
har utmynnat i ny undervisningslitteratur inom kunskapsområdet.
Bollspelsområdet har utvecklats inom ramen för det Skandinaviska nätverket i bollspel som genomförts årligen sedan 2003. I nätverket ingår
universitet och högskolor från Norge, Danmark och Sverige. Det samarbetet har utmynnat i en bok om bollspelsundervisning ur ett skandinaviskt perspektiv, som används vid bollspelsundervisningen i såväl
Sverige, Norge som Danmark. Gymnastiken har ett etablerat samarbete med Syddansk universitet i Odense och lärare inom dansområdet deltar flitigt i internationella workshops, seminarier och utbildningar.
En avhandling om innehållet i utbildningarna på GIH lades fram
med namnet Ett ämne i rörelse (Lundvall & Meckbach 2003). Licentiatuppsatsen Uppdrag samspel (Teng 2013) behandlade elevers samspelskunnande i ämnet idrott och hälsa. Under 2015 planeras en avhandling
om allsidig rörelsekompetens av Anna Tidén.

Idrottslärans placering i det akademiska ämnet idrott
Det akademiska ämnet idrott består av tre kunskapsområden: humanbiologi, idrottslära och humaniora/samhällsvetenskap. GIH har en bred
definition av ämnet idrott:
Med idrott avses all fysisk aktivitet genomförd med målet att främja
fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Idrott som högskoleämne uppstår och utvecklas i samspelet
mellan utövning av idrott och tillämpning av främst medicinsk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk kunskap (Idrottshögskolans utredningsgrupp 1995).
Vid studier av idrott på högskolenivå sker utbildningen från grundnivå till avancerad nivå och därefter sker utbildning i idrottsvetenskap på
forskarnivå med forskningsmetodik och fördjupningskurser med olika
inriktningar. Kravet för att få inrätta kandidatexamen i idrott om 120
poäng (180 hp) var att de tre delarna, humanbiologi, idrottslära och humaniora/samhällsvetenskap återkom på samtliga nivåer inom grundutbildningen för att sedan avslutas med ett examensarbete. Avsikten var
att säkerställa kravet på bredd och djup inom det nyinrättade akademiska ämnet idrott. De tre kunskapsområdena är olika till sin karaktär och
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utvecklar kunskap om idrott ur olika perspektiv, därför skulle de tre
ämnesområdena återfinnas på samtliga nivåer i utbildningen.
För idrottslärans del innebar det kravet att 10 poäng (15hp) idrottslära ingick som en av tre delar under det första studieåret, som var ett
basår. Därefter tillkom 15 poäng (22,5 hp) och under det sista studieåret
fanns olika valbara fördjupningskurser i idrottslära om 5 poäng (7,5 hp).
Senare när lärarutbildningen separerades från hälsopedagogprogrammet och tränarprogrammet fördelades poängen inom lärarprogrammet
enligt mönstret 15hp + 15 hp på grundnivå för att avslutas med 15 hp på
avancerad nivå. Av den totala utbildningen på GIH har idrottslära genom åren bestått av ca 30 poäng (45hp). Innan GIH fick rätt att utfärda
kandidatexamen bestod det innehållet av idrottsgrenarnas metodik men
de sista 25 åren har innehållet varit fördelat på fyra idéområden som
tillsammans utgör ämnesområdet idrottslära som återkommer med olika inslag och ur olika perspektiv på olika nivåer.
En fråga som framtiden får utvisa är vilken väg det akademiska ämnet idrott kommer att ta. Kommer idrott att studeras med eller utan inslag av kunskaper om rörelse i handling?
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Ledarskap
Ett nytt kunskapsområde vid GIH

Urban Bergsten & Jan Seger

Genom GCI/GIH:s historia har dess lärarkår till stora delar bestått av
framträdande företrädare och ledare inom gymnastik och idrott. Trots
detta har ledarskap inte funnits med som ett eget undervisningsämne eller kunskapsområde. Först 1992, då GIH åter blev en självständig
högskola, gjordes en mera grundlig översyn av organisation och ämnesutbud och då beslöts att ledarskap skulle introduceras som obligatoriskt
ämne, framför allt inom Tränar – och Hälsopedagogprogrammen. En
lektor med bakgrund i akademin, och med erfarenheter från näringslivet och konsultvärlden rekryterades och denna bakgrund kom att prägla hur kunskapsområdet utvecklades och presenterades.
Efterhand utökades undervisningen till att involvera det dåvarande
Sport Managementprogrammet och tillsammans med fristående kurser, och även vissa inslag i Lärarprogrammet, omfattade kunskapsområdet Ledarskap som mest omkring 100 högskolepoäng. Flera
lärare kom att undervisa i ledarskap och så småningom bildades Ledarskapscentrum som en informell sammanslutning med samarbete mellan ett antal externa institutioner och högskolor, och med egna lokaler
och en föreståndare.

Ledstjärnor
Inriktningen på ledarskapsutbildningen kom redan från början att
präglas av en annorlunda undervisning, jämfört med en mera traditionell akademisk utbildning. En grundläggande utgångspunkt för undervisningen i ledarskap och grupprocesser har varit att ledarskap studeras som generellt fenomen, som sedan kan tillämpas inom näringsliv,
idrott och samhälle. En konsekvens av detta blir således att idrottsled-
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arskap inte behöver framhävas som unikt, ens vid GIH, utan studenterna ges möjlighet att reflektera över hur kunskaperna kan appliceras
i idrottssammanhang, i näringslivet, inom företagshälsovård och i hälsopromotion samt i lärarrollen. Ytterligare en viktig ledstjärna är övertygelsen om att kunskapsområdet bäst presenteras via undervisning genom ledarskap och inte om ledarskap, som kanske utmärker de flesta
ledarskapsutbildningarna på akademisk nivå, d.v.s. att studenterna får
läsa litteratur, som sammanfattar olika forskningsresultat inom området och sedan visa kunskaper under tentamina. Att undervisa genom
ledarskap innebär i korthet att studenterna försätts i praktiksituationer
via ledarskapsuppgifter där fokus ligger på ledarskap och grupprocesser och där upplevelserna här och nu får bilda grund för en efterföljande
teoretisk fördjupning. Handledarna/lärarna strävar efter att själva vara
förebilder och gestalta de processer och skeenden som är aktuella. Detta arbetssätt har underlättats av att Ledarskapscentrum givits resurser
både att arbeta i egna, anpassade lokaler, att timtilldelningen per poäng varit relativt stor, att studentgrupperna sällan överstigit 25 deltagare samt att varje kurs letts av två ledarskapslärare/handledare. Ofta har
externa lärare från näringslivet medverkat för att på så sätt erhålla en
kvalitetssäkring och en anknytning till arbetsliv och samhälle.
I begreppet ligger också att studenterna under en kurs på olika sätt
har erbjudits lärsituationer i syfte att erövra, utveckla och fördjupa
sitt eget ledarskap. De arbetsformer som bildat stommen är till stor del
process- och reflektionsinriktade, och har innehållit rollspel, dans och
rytmikinslag (ledarskapet över den egna kroppen), teoretiska kunskapsföreläsningar, individuella lärpapper samt kommunikations- och feedbackövningar. Vidare är metodiken kring ”det reflekterande teamet”
(Andersen, 2003) en central arbetsform. Den bygger på att begrepp skapas och förstås genom en form av samtal och samtal om samtal integrerat med reflekterande lyssnande. Ett citat beskriver de bakomliggande
tankarna: ”Orden bärs och förmedlas av rösterna och vi har två sorters,
de yttre och de inre. De yttre kan andra höra, de inre kan bara personen själv höra. De inre rösterna är på sätt och vis de avgörande…. När
de inre rösterna luftas, och blir till yttre röster, kan reaktionerna eller
kommentarerna från andra föras tillbaka till och förändra de inre rösterna” (ibid.). Som en följd har en målsättning för ledarskapskurserna
vid GIH varit att främja studenternas strävan efter att erövra ett språk
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för sitt ledarskap. Språket och orden ledaren använder i sitt ledarskap
påverkar och speglar de tankar och de synsätt som hon/han bär och
därmed sin identitet som ledare.

Kurser och innehåll
I grundutbildningen har erbjudits ledarskapskurser som Personal och
Organisation, Organisation och Ledarskap, Mentorskap och konsultativt arbetssätt, Marknadsföring och Entreprenörskap, Arbetsformer
och Ledarskap för vuxnas lärande, Hälsopsykologi och Ledarskap, Ledarskap, grundkurs och fördjupningskurs, Idrott, ledarskap och grupprocesser ur ett friluftsperspektiv. Den sistnämnda kursen är ett exempel på att friluftsliv har visat sig erbjuda goda möjligheter att i praktiken
utöva ledarskap och få insikter i grupprocesser, och under åren har ett
flertal fristående kurser med inslag av friluftsliv och ledarskap erbjudits
i samarbete med friluftsgruppen vid GIH. Här kan även nämnas att i
det nuvarande obligatoriska kursutbudet inom lärarutbildningen återfinns momentet ”vinterfriluftsliv med skidåkning i ett ledarskaps- och
grupperspektiv”.
Sammanfattningsvis kan konstateras att ledarskapskurserna vid GIH
har integrerat arbetsformer inspirerade av personal- och ledarutbildningar inom arbetslivet med traditionell akademisk undervisning. Som
komplement till traditionell ledarskapslitteratur har även självvald skönlitteratur använts. Läsning av skönlitteratur är i sig ett sätt att lära sig
lyssna samt att uppöva en medvetenhet och lyhördhet för interpersonella skeenden. Merparten av ledarskapskurserna möter studenterna
under senare delen av sin utbildning. Skälen till detta baseras på forskning (Perry, 1999), som visat att studenters syn på lärande och kunskap varierar och förändras under deras studietid. I slutet av sina studier börjar studenterna göra lärdomarna ”till sina” – kunskaperna blir
internaliserade. Färdigheter och insikter blir en del av mig själv. Tentamenstillfällen och olika examinationsformer har betraktats lika mycket
som inlärningstillfällen som medel att kontrollera och rangordna på ett
kvantitativt sätt. Så t.ex. har studenterna ofta fått ha med sig kurslitteratur och egna anteckningar i samband med skriftliga tentamina, därför att syftet sällan har varit att reproducera fakta och minneskunska-
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per, utan mera att visa på förståelse, tillämpning och processkunnande,
liknande kraven i framtida yrkesliv.

Synsätt och arbetsformer
Ledarskap ur ett genusperspektiv har sedan starten av Ledarskapscentrum varit ett tydligt moment. Såväl inom idrottsrörelsen som i arbetslivet pågår processer och projekt som så sakteliga höjer medvetenheten
kring dessa strukturer. De perspektiv ledarskapskurserna har haft kring
ledarskap och genus är dels maktperspektivet, dels frågeställningar på
vilket sätt ledarskap i sig är könsmärkt.
Den förhärskande synen på ledarskap är att Ledaren ska synas, höras
och styra, samt bete sig så att gruppen, medarbetarna ska reagera på önskvärt sätt, ett slags stimuli-responsförhållande. Ledarskapskurserna vid
GIH har vilat på ett synsätt, innebärande att man ser att gruppen ständigt försöker påverka ledaren och att ett professionellt ledarskap bl. a.
innebär att vara medveten och förstå dessa krafter från gruppen. Vårt
behov av ledare är påtagligt. Det är som om vi behöver någon att glorifiera eller några att skylla på. Genom att ständigt fokusera på ledarens betydelse och ansvar finns något av beroende och att fly från ansvar.
Ledarskap, medarbetarskap, organisatorisk kompetens kan ses som en
medvetenhet, en slags lyhördhet, sinne för samspel mot mål och resultat. I undersökningar om arbetsmiljö och hälsa brukar ledarskapet
framstå som den viktigaste faktorn - på gott och ont. Relationen mellan
ledare och medarbetare är starkt emotionellt laddad med konsekvenser
för hälsa och välbefinnande för båda parter. Som en konsekvens har fokus vid Ledarskapscentrum varit att betrakta ledarskap som en relation,
i motsats till att ledarskapet utövas av ledare med mer eller mindre medfödda personlighetsdrag. Betraktas ledarskapet som en relation är det
förmågan till inlevelse, förståelse, empati hos ledaren som frigör energi
och motivation.
Som nämnts har Ledarskapscentrum under åren medverkat i ämnesövergripande undervisning i form av fristående kurser där framför allt
ledarskap och grupprocesser integrerats med friluftsliv. Dessa kurser
har ofta startat med en s.k. UGL-kurs (Utveckling Grupp & Ledare).
UGL-kursen är upplevelsebaserad och processinriktad och genomförs
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som ett slags grupplaboratorium under en vecka. Den ställer krav på
studenten som individ och förutsätter fokus, koncentration och aktivt
deltagande. Arbetssättet innebär att du påverkas av skeenden i gruppen
samtidigt som du påverkar gruppen. Sistaårsstudenterna har även fått
möta och prova på en variant av AGSLO-seminarum (Rioch, 1984) ett
slags organisationslaboratorium enligt Tavistockmodell, där studenterna under en begränsad tid, tre dagar, bildar en tillfällig organisation
med mål, ramar och ledningsfunktion. Lärandet består i att studenterna
studerar och försöker förstå de skeenden och fenomen som uppstår och
som studenterna själva medverkar till.

Grupprocesser
Mycket i arbetslivet och idrotten i dagens samhälle fokuserar på arbetsformen grupp. Projektgrupper, styrgrupper, spelarråd, tränarteam,
jämställdhetsgrupper, arbetsmiljögrupper, utvärderingsgrupper, planeringsgrupper, seminariegrupper är olika exempel. Det gemensamma
med dessa grupper är att gruppstorleken sällan överstiger 12-15 deltagare. Man tillämpar och utvecklar en smågruppsdynamik, som till stora delar är förutsägbar och hanterbar. I samband med personalmöten,
värderings- och målsättningsdiskussioner, kick – off-arrangemang eller
i samband med presentation av ny chef, spelare, tränare eller förbundskapten väljer man slentrianmässigt den stora gruppen som arbetsform.
Vad man inte alltid beaktar är att dynamiken i den stora gruppen är annorlunda och kan uppfattas som kraftfull jämfört med smågruppsdynamik. Den stora gruppen är inte lätt att arbeta i. Deltagare talar ofta
om att överleva den stora gruppen som är ostrukturerad och i grunden
kaotisk. Ett fenomen, som varit centralt i olika ledarskapsutbildningar
världen över är ”team building”. Detta begrepp, som delvis inspirerats
av idrotten, bygger på föreställningen att samhörighet, gruppidentitet
och arbetseffektivitet kan ”byggas” och tränas genom olika gemensamma aktiviteter. I tidvis krävande övningar skall individen transformeras
till en god gruppmedlem. Ofta innebär arbetsformen en vistelse under
någon halvdag i naturen vanligen med lustfyllda gruppaktiviteter. På
Ledarskapscentrum har det funnits en övertygelse om att för att åstadkomma varaktiga förändringar i arbetsgruppen krävs åtminstone att
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medlemmarna, under en längre tid med mycket feedback, får en möjlighet att under kunnig ledning analysera och reflektera över händelser,
upplevelser och känslor, men helst även att kunskaper och insikter om
allmängiltiga skeenden i grupper erbjuds.

Integrering till arbetslivet
Studenterna beskrev i utvärderingar att de berörts personligen av ledarskapsutbildningen och att utbildningen också givit en god grund för det
kommande yrkeslivet. Flera studenter har efter studierna vid GIH fått
möjlighet att arbeta i ledande befattningar inom offentliga sektorn och
inom privat näringsliv.
Vidare framgår att studenterna genomgående uppskattat lärande i en
vuxen – vuxenrelation som kontrast till upplevelsen lärare - student. Arbetssättet under ledarskapskurserna skulle kunna beskrivas som psykodynamiskt med psykoanalytisk teori som grund. Ytterligare en grund
i synen på ledarskap som kurserna på GIH arbetat efter kan benämnas
organisatoriskt lärande. Det syftar på den kompetens ledarskap kräver
utöver specialistkompetens, hälsopedagogik, ekonomi, juridik, medicin, humaniora etc. Exempel på organisatorisk kompetens är att leda
projekt, att hantera konflikter, att ge kritik - beröm, att förstå en grupps
utveckling, att vara medveten och lägga märke till skeenden och fenomen i organisationen, förmågan att uttrycka sig i tal och skrift, viljan
att fatta beslut som för verksamheten framåt etc. Det utvecklande ledarskapet syftar till att spelare, aktiva, medarbetare breddar och fördjupar
sin organisatoriska kompetens parallellt med handlingar/prestationer i
vardagen.
Flera statliga kommittéer och utredningar har betonat vikten av
att lärarutbildningar i större utsträckning fokuserar på ledarskap och
grupprocesser. Av olika skäl har lärarutbildningen vid GIH endast
omfattat ett fåtal poäng i ledarskap, men under senare år har Ledarskapscentrum medverkat i det s.k. Lärarlyftet med kurser i ledarskap
och lärarskap. Erfarenheterna från Lärarlyftet visar att deltagande lärare vid kursstart inte betraktade sig som ledare, utan ledarskap utövades
av rektor på skolorna. Efter genomgången utbildning beskrev ett flertal
att de börjat forma en ledaridentitet som grund för sitt lärarskap.
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Samverkan
Under åren har Ledarskapscentrum, via sina medarbetare, haft kontakter med ett flertal externa institutioner som Försvarsmakten, Folkhälsoinstitutet, Arbetslivsinstitutet, LRF, Alviva företagshälsovård, Föllingekliniken, Svenska Ishockeyförbundet samt ett antal högskolor. År 2005
tog GIH, via sin dåvarande rektor, initiativ till bildandet av SALK,
Stockholms Akademiska LedarskapsKollegium, en övergripande sammanslutning som nu omfattar GIH, Karolinska Institutet, Stockholms
Universitet, Försvarshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan samt
Handelshögskolan. SALK har bl.a. bedrivit en forskarutbildning i
Ledarskap och under åren erbjudit ett stort antal öppna seminarier
och föreläsningar. Vidare har Ledarskapscentrum, vid flera tillfällen,
medverkat vid internationella konferenser och arbetssymposier.

Avslutande reflektioner
Ledarskapscentrum initierades som en informell sammanslutning av
lärare/forskare inom GIH, med erfarenhet av ledarskapsutveckling och
med gemensam kunskapssyn. Ur ett organisationspsykologiskt perspektiv är det värt att notera att utbildningen startades, styrdes och genomfördes av verksamhetsansvariga och inte via högskolans ledning.
Efterhand blev verksamheten formaliserad och genom en generös inställning från rektorer och administration utrustades Ledarskapscentrum med egna lokaler, egen budget och så småningom en gästprofessur.
Ledarskapscentrum betraktades tidigt som ett projekt. Det kom att
pågå under 20 år, vilket dels skulle kunna bero på att det vid den tidpunkten fanns en generell förståelse bland programansvariga vid GIH
för att ledarskap borde vara ett viktigt basämne för en idrottshögskola
och dels att rekryteringen av ansvariga till Ledarskapscentrum, av kvalitetsskäl och för att ge möjlighet till en tydlig yrkeslivsanknytning, utgjordes av såväl interna som externa aktörer.
Två nya lektorer har därefter rekryterats och utbildningen har delvis
förändrats, men fortsätter att erbjuda studenter insikter och erfarenheter inom kunskapsområdet ledarskap.
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Laboratoriet för Tillämpad Idrottsvetenskap
LTIV

Johnny Nilsson

Ett viktigt incitament för att starta Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) var att underlätta integreringen mellan teori och praktik för GIH:s studenter. De etablerade forskningsmiljöerna med forskningsspecifika laboratorieuppställningar kunde av rimliga skäl inte
klara av en sådan verksamhet utan störningar i ordinarie forskningsaktivitet. Det är emellertid viktigt att inse att LTIV inte är någon fristående ”momentan” händelse. Redan under 1980-talet, i samband med
byggandet av den ”nya” idrottshallen, diskuterades denna problematik och idéer på lösningar. Detta förhållande resulterade i inrättandet
av ett litet laboratorium i anslutning till den nybyggda idrottshallen (se
Nilsson & Strand 1988) som benämndes ”Idrottsmetodiklaboratoriet”.
Detta var en del av GIH:s forskningsanknytande verksamhet som drevs
av den s.k. forskningsanknytningsgruppen. Denna leddes av GIH:s
prefekt Stina Ljunggren och här fanns representanter från humanbiologi (Alf Thorstensson), beteendevetenskap (Lars-Magnus Engström)
och idrott (Ralph Lindgren, Johnny Nilsson och Sture Pettersson).
Gruppens sekreterare var Leif Strand. I detta sammanhang bör också
nämnas prof. Sten Grillners och adjunkt Olle Ljunggrens viktiga bidrag i etablering och utrustandet av idrottsmetodiklaboratoriet.
I samband med reformering av Tränarprogrammet i början av 1990talet fick den gamla och underutnyttjade s.k. Fäktsalen disponeras för
undervisningen på Tränarprogrammet. Praktiskt taget all teoretisk undervisning och laborativ verksamhet i träningslära bedrevs då i Fäktsalen och det lilla Idrottsmetodiklaboratoriet vid Idrottshall 1. Ansvarig
för denna verksamhet var Johnny Nilsson.
Dessa miljöer fungerade för sin uppgift men när prestationsidrotten
med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) i spetsen alltmer visade in-
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tresse av GIH som resurs vid genomförande av fysiska tester med elitidrottare fanns ytterligare ett incitament för att skapa en mer permanent och större lokal där all tillämpad praktiknära verksamhet fanns
samlad på ett ställe. Även intresse för fysiska tester inom hälsoområdet
hade tilltagit i och med starten av Hälsopedagogprogrammet, vilket ytterligare förstärkte incitamentet för en komplett permanent miljö för
tillämpad forskningsanknytning och integrerande miljö för teori och
praktik. I början av 2000-talet sonderade undertecknad tillsammans
med lektor Hans Rosdahl om det fanns möjliga lokaler för detta och efter en ganska lång process där olika alternativ diskuterades fanns det ett
förslag om att bygga om den dåvarande Gymnastiksal 4 till ett tillämpat idrottsvetenskapligt laboratorium, då utnyttjandegraden av denna
lokal var låg. En viktig anledning till att LTIV slutligen kunde etableras i Gymnastiksal 4 var att dåvarande rektorn prof. Ingemar Wedman
tillförde investeringsmedel för komplettering av Idrottshall 3 med utrustning för redskapsgymnastik. Därmed fick GIH även en lokal för
idrottsundervisning som var mer lik den som förekommer i dagens skolor och arbetet med uppbyggnad av LTIV kunde påbörjas.
I januari 2002 påbörjade Hans Rosdahl, Mårten Fredriksson och
Johnny Nilsson arbetet med att demontera stora delar av den ursprungliga gymnastiksal 4 och inreda för ett tillämpat idrottsvetenskapligt laboratorium. Eftersom de ekonomiska förutsättningarna var mycket
begränsade fick laboratoriet en enkel utformning huvudsakligen inredd med redan befintlig apparatur som flyttades från Fäktsalen och
det Idrottsmetodiska laboratoriet. Dessa lokaler frigjordes för övrigt för
annan verksamhet i och med LTIV:s tillblivelse.
Den grundläggande uppställningen i LTIV bestod av stationer för
testning av styrka, rörlighet, koordination samt aerob- och anaerob
kapacitet. Dessutom fanns plats för ett rullskidband för teknikanalys
av längdåkning, en yta för konstruktion av apparatur samt en yta med
plats för ca 6-7 persondatorer där studenterna kunde genomföra videobaserade teknik- och taktikanalyser, som förekom i olika kurser i
idrottsvetenskap och träningslära. Datorerna användes även av studenterna i andra ämnen. Johnny Nilsson fungerade som föreståndare för
LTIV som en del av tjänst, Hans Rosdahl ansvarade på deltid för att
bygga upp och kvalitetssäkra mätningar av syreupptagning och Mårten
Fredriksson anställdes på heltid som laboratorieinstruktör för att sköta
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den dagliga aktiviteten i LTIV.
Redan i samband med ombyggnationen av gymnastiksal 4 till LTIV
diskuterades fördelarna med att även kunna bygga LTIV delvis i två våningar för att utnyttja den stora volymen i rummet på ett så effektivt
sätt som möjligt. Vid den tiden fanns inte, som tidigare nämnts, ekonomiska medel för en sådan tillbyggnad i LTIV utan alla teststationer och
apparater etc. fördelades på den befintliga golvytan i LTIV.
I samband med förhandlingar om hyra för bl. a. den nya tillbyggnaden
av GIH övervägdes allvarligt att flytta hela GIH till Bosön på Lidingö,
där en helt ny byggnation på mark som ägs av Riksidrottsförbundet (RF)
planerades. Fullständiga ritningar för byggnationen togs fram och tack
vare ett förtjänstfullt arbete av dåvarande intendenten Lennart Holm
togs hänsyn till behovet av ett mer optimalt utnyttjande av volymen i
LTIV, som var tänkt för det s.k. RF-alternativet. Detta innebar en tillbyggnad i LTIV där inte bara volymen i rummet kunde användas effektivare genom ett extra etage utan där även rummet för testerna av aerob
och anaerob kapacitet byggdes så att temperatur samt halten av koldioxid- och syre i atmosfärsluften kunde kontrolleras och hållas konstant.
GIH blev kvar på ursprunglig plats med en ny förhandlad hyra för nybyggnationen men i förhandlingen ingick även övriga lokaler inom GIH,
varför hela högskolan (inklusive LTIV) erhöll en upprustning enlig
specificerade krav som fanns i de ursprungliga ritningarna. En tillbyggnad av klimatrum och ett extra etage kunde därför påbörjas. Ombyggnationen av LTIV startade sommaren 2011, men bygget drog ut på tiden.
Det nya LTIV stod klart höstterminen 2012. Även senare återstod flera
viktiga intrimningar framförallt av det klimatreglerade rummet för aeroba och anaeroba mätningar. Under senare år har flera laboratorier utvecklats vid universitet och högskolor i Sverige med LTIV som förebild.

LTIV:s mål och exempel på målrelaterad verksamhet
LTIV är ett öppet laboratorium med en välkomnande attityd mot
studenter i undervisningen och andra målgrupper. Trots att forskningsprocessen ibland är framträdande i LTIV så är detta laboratorium
inte knuten till någon specifik forskningsgrupp vid GIH. Olika forskningsgrupper har emellertid möjlighet att bedriva verksamhet i LTIV.
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Specifikt är målsättningen för verksamheten i LTIV att i linje med
GIH:s vision och mål verka för:
– Tillämpade idrotts- och hälsovetenskapliga studier på idrott.
– Integrering av teori och praktik (träning/aktivitet och tävling).
– Tvärvetenskapligt förhållningssätt i forskningsprocessen och i undervisningen vid GIH.
– Teoribildning inom området idrott och hälsa.
– Utveckling av apparatur, utrustning, redskap samt inlärnings-, tränings- och utvärderingsmetoder.
– Framtagning och sammanställning av idrottsrelevant information
och undervisningsmateriel samt verka för analys och vidare spridning
av denna
– Nationellt och internationellt samarbete med olika institutioner och
enheter (idrottsförbund och klubbar etc) angående forsknings- och
utvecklingsarbete.
Eftersom ett av målen är att underlätta integreringen mellan teori
och praktik används LTIV i många undervisningssituationer med laborationer, praktiska tillämpningar och tester. Exempelvis Tränarprogrammet har praktiskt taget samtliga sina teoretisk-praktiska lektioner
i idrottsvetenskap och träningslära i LTIV. I kursen ”Folkhälsa II med
inriktning fysisk aktivitet” under ledning av docent Eva Andersson genomförs varje år ett stort undervisningsprojekt där studenter testar deltagare i sina träningsgrupper före en träningsperiod och efter dito (se
kapitel om Hälsopedagogprogrammet). Inom ramen för detta projekt
byggs ett tiotal extra mätstationer upp som används under båda testperioderna. Även flera utbildningsmoment med uppställningar för t.ex.
ergometri förekommer. Just denna anpassning av stora delar av laboratorieytan är typisk för LTIV. Den är avsedd att vara en resurs för GIH:s
olika verksamheter och därför kan delar av laboratoriet användas av
GIH:s lärare och forskare generellt. Ett antal olika projekt inom t.ex.
muskelfysiologi, cirkulationsfysiologi och biomekanik har genomförts
med hjälp av LTIV:s lokaler och apparaturmässiga resurser. En viktig
del i integreringen mellan teori och praktik i GIH-undervisningen är
att studenter lär sig använda olika ”gränssnitt” som möjliggör en objektiv datainsamling såsom exempelvis pulsmätning och videofilmning
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etc. Studenterna har möjlighet att låna denna typ av utrustning och låneomfattningen är stor.
Ett viktigt incitament, utöver integreringen mellan teori och praktik,
för skapandet av LTIV var att ge förutsättningar för en god samverkan
med idrottsrörelsen. LTIV utvecklades bl.a. för att möjliggöra selektionstester för SOK. Samarbete med RF:s utvecklingsenhet vid Bosön
förekommer sedan många år. Lennart Gullstrand vid Riksidrottsförbundets elitutvecklingsenhet tillsammans med Hans Rosdahl vid LTIV
har ansvarat för ett viktigt valideringsarbete när det gäller syreupptagningsbestämning. Med återkoppling av detta arbete till apparaturproducenterna har metodiken kunnat utvecklas ytterligare. LTIV och
Riksidrottsförbundets elitutvecklingsenhet på Bosön har även spelat
en viktig roll i det nationella kvalitetssäkringsarbetet kring bl.a. syreupptagningsmätning. Ett mångårigt samarbete har även utvecklats internationellt med bl.a. Norges idrottshögskola och Latvian Academy of
Sport Education där bl.a. undertecknad medverkat från GIH i ett flertal
idrottsvetenskapliga samverkansprojekt.
Under läsåret 2008 genomfördes, med ekonomiskt stöd från GIH:s
dåvarande rektor Mats Eriksson, det s.k. GIH 08-projektet som var ett
tvärvetenskapligt projekt och syftade till att kartlägga GIH-studenten med avseende på tidigare erfarenheter av olika former av fysiska
aktiviteter, träningsnivå och fysisk prestationsförmåga etc. Alla fysiska tester genomfördes i LTIV. Personal från LTIV tillsammans med
specialutbildade tredjeårsstudenter genomförde de fysiska testerna under ledning av Johnny Nilsson och Eva Andersson. Den här typen av
deskriptiva studier ger viktig information om GIH-studentens tidigare erfarenhet av t.ex. fysisk aktivitet, geografisk hemvist, sociokulturell
bakgrund samt nuvarande träningsnivå. Denna information är viktig
för att bl.a. långsiktigt optimera undervisningsdesign.
Ett annat större projekt, som är ett exempel på samarbetet med
idrottsrörelsen, är det s.k. elitfotbollsprojektet. Detta genomfördes i
form av ett uppdragsforskningsprojekt beställt av Svenska Fotbollsförbundet och Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF). Projektet genomfördes 2007/2008 och målet var att kartlägga manliga Allsvenska fotbollspelare fysiskt för att besvara frågan om begränsad fysisk prestationsförmåga är en av orsakerna till att svenska elitklubblag hävdar sig
allt sämre i ett internationellt perspektiv. Ansvarig för projektet från
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LTIV:s sida var undertecknad. Resultatet av projektet visade att svenska
manliga elitspelare låg lägre i maximal syreupptagning än europeiska
elitspelare, men hävdade sig väl när det gäller styrka, snabbhet och anaerob förmåga. Projektet har även inneburit att samarbete har utvecklats
mellan GIH/LTIV och Svenska Fotbollsförbundet när det gäller insatser i undervisningen i träningslära på Svenska Fotbollsförbundet högsta
utbildningsnivå (Pro-nivån). GIH och LTIV har även kvalificerat sig i
en FIFA-ranking som ett ”FIFA Medical Center of excellence” tillsammans med bl.a. Artrokliniken och Karolinska institutet.
En annan av LTIV:s målsättningar är att medverka till utvecklingen
av testmetoder och träningsredskap. Denna del har sedan år 2005
bedrivits av en FoU-enhet (Enheten för lek- och idrottsredskapsutveckling senare kallad ”GIH Sport Innovation”; se särskild redogörelse i denna skrift). I LTIV har ett inte oansenligt antal testmetoder och apparater utvecklats både för elitidrottsutövare på hög internationell nivå som också bedrivit träning med dessa metoder och redskap i LTIV, men även inom fysisk aktivitet och hälsa. Här har bl.a.
annat det s.k. Pyramidtestet utvecklats (Eva Andersson och Johnny
Nilsson) och kombinerats med idrottsvetenskaplig forskning i linje
med den s.k. innovations- och forskningssynergin (se även kapitlet
”Sport-innovation”). Generellt kan man säga att de vetenskapliga valideringarna i innovations- och forskningssynergier är kopplade till
FoU-verksamhet, men att tillämpningen av metod, apparatur och tester
etc. är kopplade till både LTIV:s verksamhet och FoU-verksamheten.
I linje med målsättningen att verka för utveckling av teoribildning
och undervisningslitteratur etc. skapades 2008 bokserien ”Vetenskap &
praktik i Idrott” (Nilsson 2008). Denna bokserie är inspirerad av de
”idrottsfysiologiska rapporterna” som började produceras vid GIH redan
i slutet av 1960-talet men som upphörde att produceras under 1980-talet.

Slutord
Med utgångspunkt från ovanstående är det rimligt att påstå att LTIV
lever upp till sin målsättning men har potential till att i framtiden nå
ännu längre. När det gäller den framtida utvecklingen av LTIV är ambitionen att i större utsträckning även få med psykologiska mätningar/
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tester kopplat till perception och kognition. Vidare att förfina existerande egna metoder och fortsatt utveckling av nya dito samt verka för
en ännu tydligare koppling till integrering mellan teori och praktik genom bl.a. så kallad funktionsträning. Avslutningsvis kommer sannolikt
LTIV att få spela en viktig roll när det gäller att utbilda studenter att
motsvara samhällets ökande behov av personer med innovations- och
entreprenörskompetens inom området idrott och hälsa.

Referenser
Nilsson, J. & Strand, L. (1988). Forskningsanknytningen. Festskrift vid
GCI - GIH:s 175-årsjubileum. Stockholm: Norstedts.
Nilsson, J. (2008). Dubbelstakning. Vetenskap & praktik i Idrott. GIH: LTIV.
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Undervisning inom rörelse, hälsa och miljö

Peter Schantz

Fältet kroppsövningar inom högre utbildning har en lång tradition
i Sverige. Alltsedan GCI grundades 1813 har det väsentligen varit ett
individcentrerat fält vad gäller såväl undervisning som forskning. Det
gäller även internationellt. Men sedan mitten av 1990-talet har det vid
GIH funnits en kontinuitet av kurser som söker bredda perspektiven
till att även omfatta större samhällsperspektiv. Innan denna kontinuitet belyses skall här kort nämnas ett undantag från den bild av GIH som
tecknas ovan. Det gäller den idrottslärarlinje, nu tränarlinjen, som startades under senare delen av 1960-talet. I den fanns inslag av samhällsinriktad undervisning, närmare bestämt statskunskap, som behandlade relationen mellan idrotten och samhället. Det var Ulf Lönnqvist, då
statssekreterare vid jordbruksdepartementet och sedermera idrottsminister, som höll i den. Av tidsskäl kunde han inte fortsätta, och momentet föll då bort.
Den första kursen, inom ramen för ovan nämnda kontinuitet, med en
större bredd av perspektiv på människan i rörelse var ”Människa, natur
och miljö”. Den gavs för första gången vårterminen 1995, och tillkom
när hälsopedagoglinjen utvecklades från en två- till en treårig linje. Jag
ansvarade för dess utveckling, och en hög nivå möjliggjordes från start
tack vare flera skickliga gästföreläsare. 1998 fick jag en flervetenskaplig
och integrativt inriktad lektorstjänst med humanbiologi, humanekologi
och forskningsmetodik som grundstenar. Därutöver angavs att ”Innehavaren skall verka för integrering av humanbiologi, hälsolära, miljökunskap och idrott vid Idrottshögskolan.” Därmed skapades förutsättningar för en kontinuitet av utveckling inom detta breda fält.
En valbar tillvalskurs, ”Idrott, natur och miljö”, inom studier i det
akademiska ämnet idrott på c-nivå stod för nästa utvecklingssteg. När
hälsopedagogutbildningen fick ett stort inslag av folkhälsovetenskap
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överfördes efterhand olika delar av ”Människa, natur och miljö” till
detta nya utbildningsblock. Vid lärarutbildningsreformen år 2001 valde
GIH att ansvara för en hel lärarutbildning. Det ställde krav på utveckling av tvärvetenskapliga kurser. Två av dem benämndes ”Hälsa och
miljö I” respektive ”Hälsa och miljö II”. Med lärarutbildningsreformen
2011 försvann kravet på tvärvetenskapliga kurser. Då skapades istället
en kurs med benämningen ”Idrott, hälsa och välbefinnande”, med ett
inslag av temaområdet rörelse, hälsa och miljö (rhm). Undervisning om
rhm har också ägt rum inom det nordiska samverkansprojektet ”Nordisk bachelor i friluftsliv” som GIH deltog i under 2000-talets första årtionde.

Grundläggande och tillämpade moment
Det finns grundläggande moment av rhm som mer eller mindre har
funnits i de flesta av ovan nämnda kurser. Dessa ska här beskrivas kort.
Därefter något om två tillämpade didaktiska moment som endast har
varit möjliga att genomföra under de tvärvetenskapliga kurserna Hälsa
och miljö I respektive II med 10 gamla studiepoäng; 15 nya högskolepoäng. Genom dem gavs möjlighet att föra undervisningen till en nivå
som kändes tillfredställande som ämnesansvarig för detta fält.
Helheten av perspektiv inom undervisningen speglas ganska väl av en
figur som ofta har prytt framsidan på kompendier för kurserna (Figur 1).

undervisning

rörelse

hälsa

miljö

Figur 1. Undervisningen inom rörelse, hälsa och miljö har belyst de samband som
!
antyds av pilar i figuren.
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Pilarna antyder möjliga samband, till exempel mellan hur miljön kan
undervisning
påverka lusten till rörelse. Och hur rörelse kan påverka miljön. Pilen
mellan undervisning och hälsa knyter an till ett salutogent perspektiv
på struktur och innehåll i undervisning.
En annan
illustration
perspektiv återges i Figur 2.
rörelse
hälsaav övergripande
miljö
Två olika kunskapsfält anges: (1) ”fysisk aktivitet för folkhälsa” och (2)
”hållbar utveckling”. En utgångspunkt har varit att båda fälten är viktiga, och att det är angeläget att fält 1 stöttar fält 2. Vidare, att fält 2 är
!
överordnat fält 1, varför det finns skäl att säkerställa
att fält 1 inte mot"#$%&!'(!)*+,&-#.*#*$,*!#*/0!&1&,2.,3!452.6!/74!0#281!46&!9,2:.;!+,!.6096*+!./0!6*;:+.!6-!<#26&!#!=#$%&,*(
!
verkar
fält 2. Den nedre pilen illustrerar systemkrav från fält 2 på fält 1
för! att önskad verkan ska uppstå. Den övre pilen söker illustrera möjliga
samverkansvinster, dvs. att de båda fälten befruktar varandra så att det
skapas en ”win-win”-situation.

samverkan

fysisk aktivitet

folkhälsa

hållbar utveckling

systemkrav

Figur 2. Komplexen fysisk aktivitet och folkhälsa samt hållbar utveckling, och
!
deras önskvärda relation. För mer av förklaring, se texten.
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För att kunna analysera dessa frågor har undervisningen belyst olika
grundläggande aspekter vilka redovisas kortfattat nedan.

Rörelsedimensionen
Fysisk aktivitet och folkhälsa i ett livslångt perspektiv är ett område
som är i behov av reflektion, problematisering, studier och utveckling.
Vilka rörelsepraktiker bör vi undervisa i och om? Varför, när och hur?
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För att bidra till den typen av överväganden har en modell av fältet fysisk aktivitet använts. Den har utvecklats i två olika steg, först som ett
kroppsövningsfält (Schantz och Nilsson 1990), därefter som fältet fysisk aktivitet (Lundvall & Schantz 2013)(Figur 3).
Vidgningen av synsätt vad gäller vardagsmotion under senare delen
av 1990-talet och 2000-talets första decennium bidrog till denna förändring av modellen (för mer av bakgrund, se Schantz 2008b, 2013,
2014a,b). Som relief till dessa frågor har den historiska utvecklingen av
rörelsepraktiker vid GCI-GIH sedan 1813 belysts (Lundvall & Schantz
2013).
fältet fysisk aktivitet
En traditionellt
mansdominerad
domän

En traditionellt
kvinnodominerad
domän

mätning

icke-mätning

icke-mätning
friluftsliv
t.ex. skogspromenad

expressiv
lek

tävling

och

estetisk

(Ling -) gymnastik
motions - gymnastik

t.ex. friidrott

t.ex. fridans

vardagsmotion
t.ex. aktiv transport

grundläggande former av fysisk träning:

konditions-, styrke-, rörlighets- och koordinationsträning

!
!

Figur 3. Fältet fysisk aktivitet. Figuren är översatt från Lundvall & Schantz 2013.
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Modellen i figur 3 illustrerar fritidens och friskvårdstimmens möjligheter till fysiska aktiviteter med olika syften, men tar ej upp fysisk aktivitet inom ramen för lönearbete. För att inte den dimensionen av fysisk
aktivitet ska tappas bort har därför frågan om under vilka tidsdomäner
som vi är fysiskt aktiva alltid behandlats i undervisningen. Här återges
dessa tidsdomäner: (1) individ
under fritiden som (a) fritidsaktiviteter, (b) varpolitics
&
policy
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yttre
faktorer

inre
faktorer

fysisk
aktivitet

!

dagliga rörelser, såsom städning, och (c) aktiva transporter eller (2) under arbetstid som (a) en naturlig del av arbetet och i övrigt under arbetstiden, eller (b) som arbetstid allokerad för friskvård. Motsvarigheten
inom skolans värld är (2)(a) under skolpliktig tid som en del av skolarbetet eller under övrig skolpliktig tid, respektive (b) under skolpliktig tid
allokerad för ämnet idrott och hälsa.

Hälsodimensionen
Då det har handlat om grundläggande kurser, har det varit viktigt att ge
basala redskap för möjlig egen reflektion och utveckling av roller som
hälsopedagog respektive idrottslärare. Hälsobegreppets bredd har därvid varit en viktig inledande ingrediens i innehållet. Därefter har de salutogena respektive patogena perspektiven fördjupats. Det salutogena
perspektivet har fokuserat på Aaron Antonovskys teoribildning kring
”känsla av sammanhang” (Antonovsky 2005).
Det patologiska perspektivet på hälsa har framförallt fördjupats genom en konkretisering av de samband mellan fysisk aktivitet, energiomsättning och hälsa som beskrivs i amerikanska studier på manliga
alumni från Harvard (Paffenbarger et al. 1986) respektive på sjuksköterskor (Hu et al. 1999). Studenterna har genom laborationer och mätuppgifter (Schantz 2013) etablerat kunskap om deras egen fysiska aktivitet och hur den relaterar till ovan nämnda studier. De har också fått
studera olika sätt att beskriva de minimala rekommendationerna vad
gäller fysisk aktivitet för hälsa (Tudor-Locke & Basset 2004; Haskell et
al. 2007), och jämfört detta med såväl minimala som optimala nivåer av
fysisk aktivitet baserade på resultat från Paffenbarger et al. (1986) och
Hu et al. (1999). De fysiska aktiviteter vi har använt oss av för att belysa
dessa frågor har varit gång och cykling som vardagsmotion.
Ett tredje hälsoperspektiv utgår från WHO:s definition av hälsa, vilken inkluderar välbefinnande (WHO 1948). Detta har problematiserats
i ett miljöperspektiv, och inom ramen för det har begreppet miljömässigt ovälbefinnande introducerats som en motpol till miljömässigt välbefinnande (Schantz 2014). Inom undervisningen har studenterna i en
del kurser fått nyttja en skattningsskala av miljömässigt välbefinnande
i relation till tätortsnära friluftsmiljöer och vardagliga färdvägsmiljöer.
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fältet fysisk aktivitet
Miljödimensionen
En traditionellt
mansdominerad
domän

En traditionellt
kvinnodominerad
domän

Resan in i detta område har oftast startat med att studenterna fått reicke-mätning
mätning inre och yttre faktorer
icke-mätning
flektera kring möjliga
som kan påverka beslutet
att vara fysisk aktiv eller ej. En medvetet enkel
modell har nyttjats (Fifriluftsliv
t.ex.
skogspromenad
gur 4) i syfte att bidra till möjligheter att som student få uppleva upptäckandets glädje och steg för steg skapa sin egen världsbild kring dessa
faktorer och samband.
expressiv
Med inre faktorer
medan alla an- estetisk
lek och
tävling avses att de finns inom människan,
dra faktorer benämns
som yttre. Mellan de
yttre
faktorerna respektivet.ex. fridans
(Ling
-) gymnastik
t.ex. friidrott
motions - gymnastik
olika fysiska aktiviteter kan det mycket väl
finnas en interaktion med de
inre faktorerna.
Därefter har studenterna bedömt vilka former
av fysiska miljöer som
vardagsmotion
stimulerar till fysisk aktivitet inom befolkningen.
Vidare hur de bedöt.ex. aktiv transport
mer att preferenser för olika former av fysisk aktivitet varierar inom befolkningen med hänsyn till ålder, kön och etnicitet. Förr eller senare
formeryttre
av fysiskmiljön,
träning: och hur beframträder två ting; hur beroendegrundläggande
vi är av den
konditions-, styrke-, rörlighets- och koordinationsträning
roende den är av samhälleliga eller privata beslut. Därmed öppnas upp
för samtal kring vad som kan styra dessa beslut, osv.
För att illustrera miljödimensionens betydelse för fysisk aktivitet har
bland
! annat GIH:s forskning kring färdvägsmiljöer nyttjats. Under flera år tog även doktoranden Erik Stigell ut studenter på en cykeltur ge"#$%&!C(!"52;,;!=:.#.A!6A;#-#;,;(!"#$%&,*!5&!1-,&.6;;!=&B*!D%*+-622!E!F746*;G
(!
nom
Stockholms innerstad för att belysa det hela i praktiken. Genom en
individuell mätuppgift har studenterna även fått värdera stimulerande
och motverkande faktorer för gång eller cykling i sina egna färdvägsmiljöer.

individ
politics
&
policy

yttre
faktorer
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Figur 4. En modell av hur yttre och inre faktorer kan påverka valet att vara fysiskt aktiv eller ej, och vilka fysiska aktiviteter som väljs eller föredras.
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Därefter har begreppet hållbar utveckling belysts. Det står för ”ett
tillstånd då dagens människor kan leva och tillfredsställa sina behov
utan att undergräva möjligheterna för framtida generationer att tillfredsställa sina behov”, och lanserades 1987 av Världskommissionen för
miljö och utveckling (1987).
Frågor som växthuseffekten, övergödning och miljögifter påminner om allvaret i den ekologiska krisen och det angelägna att söka verka
för en hållbar utveckling. Ambitionen att forma ett samhälle utan att
ekosystemen tar skada leder till att frågor om minskad resursförbrukning kommer i fokus. För att konkretisera behovet av omställningar
har ofta ”faktor 10” använts som en förenklad målbild. Den står för att
användningen av resurser, såsom energi och råmaterial, ska minska med
en faktor 10 inom en till två generationer, dvs. till 10 % av det sena
1990-talets nivåer inom 25-50 år från den tiden (Forskningsrådsnämnden & Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1998). Behovet är olika
stort för olika variabler. Faktor 10 ska därför ses som ett grovt medelvärde.
Den typen av ingångsvärden har ofta använts som bas för att initiera
analyser av energiåtgång vid fysisk aktivitet. Ibland har en bild av träning på ett motionsspår nyttjats (Figur 5). Den är hämtad från foldern
”Kondition och hälsa” av professor Per-Olof Åstrand, idégivaren till
motionsspåren (Åstrand 1968).
Motionsspåret får illustrera det
faktum att det alltid krävs fysiska miljöer för fysiska aktiviteter.
Studenterna har fått bedöma vilka företeelser på bilden som har
krävt eller kräver energi för att
förverkligas/hållas vid liv? Vilken form av energi nyttjas? Varifrån kommer den? Oskadlig eller
skadlig? Alternativ? Osv.

	
  

Figur 5. En illustration av konditionsträning på motionsspår
från häftet ”Kondition och hälsa”
(Åstrand 1968).
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Vi har därefter fortsatt analysen genom att sätta in fysisk aktivitet i
ett folkhälsoperspektiv varvid det gäller att på olika sätt stimulera fysisk
aktivitet i hela befolkningen. I Sverige har vi behov av att hantera detta
i relation till en befolkning på mer än 9 miljoner, med olika åldrar, kön
och etnicitet, livsmiljöer, klimat och geografiska betingelser. Hur ska
vi lösa det? Och det givet att den bästa kunskapen om fysisk aktivitet
inom befolkningen anger att det är bara några få procent av den vuxna
befolkningen som är så aktiva att de uppfyller de minimala rekommendationerna av fysisk aktivitet (Hagströmer 2007). Därefter skalas problematiken upp till nivån av världens befolkning, som idag är drygt 7
miljarder.
Lösningarna måste rimligen utgå från ingångsvärden från de medicinska, fysiologiska och psykologiska fälten i form av rekommendationer vad gäller minimala och optimala nivåer av fysisk aktivitet sett
!
ur ett folkhälsoperspektiv (jfr. ovan). Men därutöver ställer
en hållbar
utveckling särskilda
krav
utifrån
ekologiska,
sociala
och
ekonomiska
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överväganden. Givet detta kan bilden av kravspecifikationer illustreras
som i figur 6.
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Figur 6. Ingångsvärden när man söker efter lösningar för fysisk aktivitet och
folkhälsa, och samtidigt söker tillgodose behovet av en hållbar utveckling (modifierad från Schantz 2006, se även Schantz & Lundvall 2014).

Om inte komplexet fysisk aktivitet och folkhälsa harmonierar med en
hållbar utveckling, dvs. antingen stöttar en sådan utveckling eller har
en neutral påverkan motverkas en hållbar utveckling. I så fall bidrar
beteendet fysisk aktivitet möjligen till folkhälsa i ett lokalt perspektiv,
men inte i ett sammantaget globalt perspektiv.
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Om figurerna 4 och 6 kombineras kan de illustreras såsom i figur 7. Den
visar olika behov och möjliga utfall knutna till yttre faktorer och fysiska
aktiviteter. Denna helhet kan i princip analyseras i ett enskilt, förenings-, samhälls- respektive företagsperspektiv. Figur 7 söker illustrera
det hela ur primärt ett samhällsperspektiv. De utfall som kan ingå i en
kostnads- och nyttoanalys av externa faktorer (anläggning och drift),
hälsa, skador, produktivitet och välbefinnande samt miljö illustreras
med streckade pilar. Dolda i modellen är vissa utfall som kan värderas
ekonomiskt, men som ligger inom de inre faktorerna, t.ex. yttre faktorers påverkan vad gäller variabeln miljömässigt ovälbefinnande–välbefinnande. Denna typ av helhetliga analyser kan ge svar på frågor som
vilka former av yttre faktorer och fysiska aktiviteter samhället bör premiera sett till åsyftad resurseffektivitet. Detta kan te sig som ett futuristiskt perspektiv, men i själva verket har den typen av analyser inletts för mer än 10 år sedan, och då för aktiva transporter (Saelensminde
2004). I den andan har också WHO i flera steg utvecklat hälsoekonomiska verktyg för cykling och gång (Schantz 2008b, WHO 2014).
produktivitet
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Figur 7. Ingångsvärden när man söker efter lösningar för fysisk aktivitet och
!
folkhälsa (modifierad från Schantz 2002, se även Schantz & Lundvall 2014).
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framförallt undervisats om i relation till naturmötets och friluftslivets
pedagogiska möjligheter. För inblickar i dessa perspektiv, se Schantz
(2011) i GIH:s första bok om friluftsliv; Lärande i friluftsliv – perspektiv
och ämnesdidaktiska exempel.
Dessa perspektiv har i sig bäring på miljöns påverkan på hälsan. Ett
annat sådant exempel som undervisats om är kopplingen mellan natur
och hälsa, vilken sammanfattades i ett kompendium för kursen hälsa
och miljö I (Schantz 2010).

Didaktiskt inriktade projektarbeten
Kurserna Hälsa och miljö I och II innehöll angelägna didaktiskt inriktade projektarbeten. Dessa gav möjligheter att omsätta teorin till en
skolnära praktik. Vi ställde krav på en noggrant beskriven didaktisk
process vad gäller såväl inriktning, urval, förberedelse, genomförande
som utvärdering med eleverna, och diskussion av processen. För en detaljerad inblick, se Schantz (2008c; 2010).
Inom Hälsa och miljö I syftade projektarbetet till att utveckla en pedagogisk naturdag i skolans närområde, med ämnesintegrering och/
eller läroplansuppfyllelse som mål, och med implementering av Antonovskys salutogena teoribildning som en pedagogisk ledstjärna. Naturdagen genomfördes med skolelever, och var omvittnat lärorik och uppskattad av såväl studenterna vid GIH som av elever och lärare vid skolor
som fick ta del av dem.
Som en förberedelse inför dessa projektarbeten genomfördes ett lärarlett exempel där GIH:s närområde på Norra Djurgården nyttjades
för att spegla möjligheter att arbeta med gröna landskap som pedagogiska rum. Som en tillämpning av de principiella möjligheter som finns,
nyttjades friluftslivets historia i närområdet. Vid några tillfällen kompletterades denna övning med en promenad från Ulriksdal till HagaBrunnsviken för att spegla natursynens förändring mellan 1600- och
1700-talen. För vidare inblickar i pedagogiskt tänkande, innehåll och
analytiska modeller, se Schantz 2008a och Schantz 2011.
Inom Hälsa och miljö II genomfördes ett motsvarande projektarbete, men med inriktning mot aktiva transporter. Empiri från elever i olika skolor vad gäller deras transport mellan hem och skola fick därvid bli
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den lokala basen för utveckling av projektarbetena. Återigen var det ett
salutogent hälsoperspektiv, ämnesintegrering och/eller läroplansuppfyllelse som utgjorde ramar för det didaktiska projektet.

Medverkan, avslutning och framtid
Viktig för utvecklingen av undervisningen vid GIH har varit den forskning inom temaområdet som bedrivits vid GIH, och som beskrivs på
annan plats i denna bok. Även mina expertuppdrag i olika sammanhang
(se beskrivning under forskning inom rörelse, hälsa och miljö) samt inbjudningar att föreläsa vid nationella och internationella konferenser
har varit viktiga. Därvid ställs höga krav, vilka även befruktat undervisningen vid GIH.
Undervisningen har möjliggjorts genom medverkan av Britta Thedin
Jakobsson, Erik Stigell, Jane Salier Eriksson, Phung Dang, John Hellström och undertecknad. För genomförandet har även biblioteket på
GIH och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) och deras personal varit av betydelse. Genom åren har även externa föreläsare
bidragit med fina insatser. Om någon särskild föreläsare skall nämnas,
så är det Anders Yrgård från Naturgeografen vid Stockholms Universitet. Han var en god pedagog, och det var en ynnest att få samverka med
honom kring ambitionen att utveckla våra studenters seende av gröna
landskap som pedagogiska rum.
Hur går vi då vidare? Jo, ett viktigt och angeläget utvecklingssteg är
att skapa en lärobok för detta nya fält. Det skulle i högsta grad kännas
meningsfullt. Och för det finns ett klart behov, som dessutom växer ju
mer relevant forskning som publiceras inom fältet.
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Del III
Forskning

Forskningen vid GIH åren 1988–2013
Ett breddningens kvartssekel

Peter Schantz

Om man med ett ord skall fånga det som mest dominant karakteriserar
händelseutvecklingen vad gäller forskning vid GIH under åren 19882013, är nog ordet ”breddning” det mest rimliga. Denna framgår tydligt vid en jämförelse med GCI-GIH:s tidigare jubileumsböcker. I boken vid 100-årsjubileet år 1913 nämns inget om forskning. Vid 150-årsjubileet 1963 nämns denna kortfattat under en rubrik: ”Den fysiologiska
institutionen”. Vid 175-årsjubileet 1988 har den fysiologiska forskningen ett omfattande utrymme, fyllt av Per-Olof Åstrands penna, medan
Lars-Magnus Engströms beskrivning av den pedagogiska forskningen
stod för en ny rubrik i institutets historia, och tecknas naturligt nog
därför endast genom en kortfattad text. Detsamma gällde rubriken
”Forskningsanknytning”, med Leif Strand och Johnny Nilsson som
författare.
När vi nu i en skrift söker fånga de senaste 25 åren av forskning finns
fysiologin, och det pedagogiska fältet kvar, men det senare fältet har expanderat kraftigt. Vidare finns rubriker för historia, psykologi, innovationer, rörelselära samt temaområdet rörelse, hälsa och miljö.
Därutöver har en ny konstellation av lärare formerat sig i FoU-enheten Friluftsliv, utbildning och forskning (FUF) år 2010. Detta blev
ett resultat av arbetet med den första boken om friluftslivets didaktik från GIH, Lärande i friluftsliv – perspektiv och ämnesdidaktiska exempel, som tillkom på initiativ av docent Suzanne Lundvall. Inom denna
grupp verkar även GIH:s första doktorand med inriktning mot friluftsliv, Jonas Mikaels, som påbörjade sin forskarutbildning vid GIH år
2013. Vid det nu skrivna stannar redovisningen av denna nykomling i
denna skrift. Man kan hoppas att FUF:s verksamhet kommer motivera
en rubrik i nästa jubileumsbok, och vem vet, kanske kommer just be-
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forskandet av olika rörelsepraktiker stå för nästa kvartssekels stora
nya bidrag till GIH:s utveckling.
Att en forskningsmässig breddning har skett under de 25 år som senast har passerats är i högsta grad en rimlig utveckling. Att den kommit
så sent under den 200-åriga institutionens historia är mer märkligt.
Inte minst ter det sig så mot bakgrund av att ett förslag om att inrätta
professurer i såväl psykologi, pedagogik, anatomi–histologi som fysiologi kom redan från 1910 års kommitté gällande GCI:s framtida organisation (Schantz 2009). Här finns plats för studier inte minst för att
förstå utvecklingen vid GCI – GIH i ett internationellt komparativt
perspektiv.
”Forskningen vid GIH” tarvar egentligen en särskild definition, inte
minst då det är först 2010 som GIH som högskola får rättigheter för att
skapa en egen forskarutbildning. Innan dess kunde mycket väl all forskning ske vid GIH, men doktoranden gick formellt sett forskarutbildningen vid en annan akademisk institution, såsom Karolinska Institutet
eller Stockholms universitet om det gällde inriktningar med en bas i
etablerade ämnen, eller på senare tid Örebro Universitet om det gällde
nyare inriktningar som kunde få en hemvist inom det akademiska ämnet idrott.
Men istället för en strikt och väl avvägd definition av ”forskning vid
GIH”, följer här istället ett pragmatiskt förhållningssätt. När forskningen vid GIH 1988-2013 nu tecknas är det en del av den som inte på
något sätt har finansierats av GIH, men genom, till exempel, nedläggningen av Lärarhögskolan fördes den idrottspedagogiska forskningen
först över till Stockholms universitet, och sedan till GIH. För helhetens skull beskrivs ändock hela forskningslinjen fram i denna skrift. Det
finns alltså en gråzon, och dess gränser markeras inte tydligt. Det leder
realiter till en något ”förskönad bild” av GIH. Fördelen är emellertid att
denna forskning får sin beskrivning, och därmed inte helt försvinner in
i de stora institutionernas akademiska glömska.
Om man ser till materiella förutsättningar för forskning har dessa
påtagligt förändrats under den senaste 25-årsperioden. Kanske är det
mest kännbart för fysiologin. Den ekonomiska krisen på 1990-talet ledde till omfattande nedskärningar i bemanning för olika stödfunktioner.
Innan krisen hade institutionen en instrumentmakare, en laboratorieingenjör, en halvtids institutionsfotograf, 4-5 laboratorieassistenter, och
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en sekreterare per vardera av tre professorer, samt en garanterad doktorandtjänst per professor. Idag har motsvarande enhet – Åstrandlaboratoriet – en laboratorieassistenttjänst. Det är allt. Inget annat är givet.
Vidare fanns det för anställda lärare inom fysiologi en rimlig tidsandel i
tjänsten som kunde ägnas åt forskning. Idag är läget ett helt annat. Det
är helt enkelt svårt att få tid över till forskning för många lektorer.
En annan avgörande förändring är den tekniska utvecklingen. När
jubileumsboken 1988 skrevs fram var det främst Olle Halldén och jag
som läste bidragen, och vårt redigeringsarbete handlade då om att klippa och klistra, modifiera, komplettera, eller helt skriva om de ursprungliga bidragen. För hand. Sedan hjälpte en sekreterare att skriva in det
hela på ett tidigt exemplar av ordbehandlare. Vidare; figurerna i den
boken ritades för hand vid samma typ av bord som arkitekter nyttjade
för att rita hus. Nu sköts allt detta digitalt med hjälp av datorer. Och behöver jag kontrollera en referens, behöver jag ej gå till biblioteket. Jag
kopplar upp mig på det s.k. nätet, dvs. Internet, kanske dessutom genom
trådlös uppkoppling, och går in i en databas som kontinuerligt uppdateras. Statistiska beräkningar som tidigare utfördes av experter i deras
exklusiva datoranläggningar, kan vi idag göra själva i våra mobila datorer. Osv.
Allt detta har skapat en snabbhet och möjligheter som är enorma, och
det har krävt nya stödkompetenser i form av tekniker inom informationsteknologi. Men har själva forskningen blivit bättre? Det är tveksamt. Tid för eftertanke och tankedjup har nog i många fall blivit en
bristvara. Och synteser gynnas inte av dagens system för anslagstilldelning. Ej heller läroboksförfattande. Vår tids Per-Olof Åstrand (Figur 1), en författare vid GIH med en högstående lärobok – Textbook
of Work Physiology – med internationell lyskraft, lyser nu bara med sin
frånvaro. Stor frånvaro. Ty vi lever och verkar i fragmenteringens tidevarv. Nog finns det därför ett stort behov av de analytiska syntesernas
och bildningens upplysningstid!
Forskningen vid GIH beskrivs här av i första hand olika enheters
forskningsledare. Det har funnits riktlinjer för skrivandet, men när resultaten har nått mig har jag sett värdet i den brokighet som jag fann,
och därmed låter framträda i det som följer.
Under 1990-talets fyra första år verkade professor Bengt Saltin vid
fysiologen (Figur 1) som då tillhörde Karolinska Institutet. Hans bort-
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gång den 12 september 2014 har lett till att hans forskning tyvärr inte
har fått sin beskrivning.

Figur 1. Tre arbetsfysiologer och professorer som skapade en forskning i världsklass vid GCI-GIH:s fysiologiska institution, här återsamlade vid GIH år 2008.
Fr.v. Björn Ekblom, Per-Olof Åstrand och Bengt Saltin. Foto: Artur Forsberg.

Avslutningsvis: när forskning publiceras skapas ofta bilden av att den
är en produkt av forskaren själv. Och visst kan forskaren vara mycket
betydelsefull. Men inte sällan har även andras arbete varit av stor betydelse. I en avslutande text söker jag lyfta fram dessa dolda krafter som
ett allmänt fenomen, och exemplifierar det med ett specifikt fall; laboratorieassistenten Berit Sjöberg.
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Fysiologisk forskning åren 1988–2013
Ett personligt perspektiv

Björn Ekblom

Vid startåret för min översikt om forskningen vid fysiologen vid GCI/
GIH/KI, hädanefter benämnd som Åstrandlaboratoriet, hade det gått
20 år från min disputation (1969) och ytterligare 8 år från det att jag
börjat på ”Fysiologen”. Detta innebär att jag under mycket lång tid hade
hunnit vara aktiv i den breda forskningsverksamhet inom integrerad fysiologi med utblickar mot angränsande områden, som gällt för forskningen och undervisningen vid Åstrandlaboratoriet på GIH alltsedan
1940-talet, nämligen studier av människans fysiska prestationsförmåga
och hälsa. Det är intressant att notera att frågeställningarna då är i stort
desamma som idag. Det är metoderna som skiljer. Nedan några nedslag i
de projekt som genomförts under de senaste 25 åren eller som f.n. pågår.
Under en mycket lång tid har en central frågeställning varit aktuell:
”Vilka faktorer begränsar prestationsförmågan, speciellt maximal syreupptagning?” Visserligen hade danska fysiologer redan på 1920-talet påpekat att den centrala cirkulationen tycktes vara den mest kritiska länken i syretransporten från ytterluft till musklernas mitokondrier. Våra
studier från 1970-talet (9) av blodets hemoglobinhalt genom blodtransfusioner (”bloddopning”) stödde visserligen denna teori, men var då
trots allt bara en av flera. Den Senaste teorin om central begränsning
presenterades för några år sedan, där man föreslog att det är hjärnan
som sätter stopp för hur mycket kroppens muskler och hjärtat ”til�låts” arbeta. För att stödja kritikerna till denna teori genomförde
vi tillsammans med kolleger på Huddinge sjukhus nya försök, där vi
ville visa att hjärtat hade en kapacitet, som översteg den som behövs
för att uppnå maximal syreupptagning. Vi kunde då visa att när vi hade
uppnått maximal syreupptagning var hjärtminutvolymen och blodtrycket uppnått ett visst högt värde (3, 4). Genom att öka arbetstyngden
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ytterligare uppnådde försökspersonen ett ännu högre blodtryck medan
maximala syreupptagningen och hjärtminutvolymen förblev oförändrat
lika höga som vid det lägre arbetet. Produkten ”blodtryck x hjärtminutvolym” är ett uttryck för det arbete som hjärtat utför. Eftersom den
produkten var högre vid det högre arbetet, men maximala syreupptagningen var oförändrad, tolkades resultaten så att hjärtats hela kapacitet inte var utnyttjad vid det första arbetet. Inget talar således
för att hjärnan begränsat hjärtats arbete vid första försöket. Senare
studier från andra forskargrupper har sedermera bekräftat resultaten.
Studien väckte en stor uppmärksamhet, där många menar att detta var
en slutgiltig bekräftelse på att den centrala cirkulationen är den svagaste länken i kroppens syretransportkedja under kortvarigt tungt dynamiskt muskelarbete med stora muskelgrupper. Studierna var en del av
Thibault Brink-Elfegouns licentiatavhandling (2).
När biopsitekniken för att ta muskelprov introducerades i mitten på
1960-talet gavs möjligheter att direkt studera hur bland annat musklerna förändras med träning, kön- och åldersskillnader, hur olika energisystem påverkas av hård eller långvarigt fysiskt arbete, kostens betydelse för muskelfunktionen mm. Åstrandlaboratoriet var från början en av
de ledande forskningsinstitutionerna på detta område och har fortsatt
att vara så. Ylva Hellsten var en av de första som studerade hur kortvariga arbetsperioder påverkade energiomsättningen (11), och vilka konsekvenser som detta resulterade i, vilket i stora delar var helt ny kunskap.
Med samma teknik studerade Christer Malm hur immunförsvaret
påverkas av träning och dess betydelse för muskeltillväxt (14). Den då
rådande förklaringen till muskeltillväxt med träning var att den berodde på den inflammation som arbetet resulterade i. Han kunde dock visa
att det inte var rätt tolkning av tidigare svar på träning. Det fanns ingen
inflammation i muskeln. Immunförsvaret aktiverar i stället så kallade
satellitceller, vilket delvis är grunden för muskeltillväxt.
Michael Svensson inriktade sin forskning på hur tungt, mest kortvarigt arbete utvecklar så kallade fria radikaler och vilka system i blodet
och musklerna som skyddar mot dessa i vissa delar skadliga men också
nyttiga radikaler (16). Han kunde mycket tydligt visa att skyddssystemen fungerar mycket väl och att tillföra så kallade antioxidanter i överflöd mycket tydligt störde den normala positiva effekten av fysisk träning på muskler och prestationsförmåga.
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Hur mycket syre i blodet från hjärta och lungor som omsätts i muskulaturen varierar mellan människor. Genom att studera tillförsel respektive avsaknad av nitrat i kosten kunde Filip Larsen, som initierade dessa
studier, mycket elegant visa att nitrat är viktigt för syreomsättningen i
mitokondrierna (13). Omsättningen i mitokondriernas elektrontransportkedja blev mer effektiv med nitrat. Ett annat intressant fynd var att blodtrycket i vila sänktes med nitrat, en sänkning som var väl så stor som
många medicinska behandlingar, och som kan vara en delförklaring av
positiva effekten av grönsaker på hjärt- och kärlhälsa. Dessa försök visar
att forskningen på Åstrandlaboratoriet är viktig för att studera mekanismer som förklarar de positiva effekterna av fysisk aktivitet och kost
på hälsan.
Studier av idrottsmän har motiverats med att de representerar vad som
sker i kroppen vid långvarig hård träning. Särskilt uthållighetsidrotter
har studerats. Hans-Christer Holmberg fortsatte den långa traditionen
vid institutionen med att undersöka framstående längdskidåkare. I avhandlingen visade han på överkroppens betydelse för prestationen, inte
minst hur blodflödet och syreupptaget förändrades med olika skidtekniker (12). Han har på ett föredömligt sätt överfört vetenskapliga data
till praktisk idrott, inte minst i träningsmodeller för skidåkare ända upp
landslagsnivå.
I all idrott är muskelstyrka en viktig faktor för prestationsförmågan.
Stephen Westing studerade hur man skall mäta styrkan på ett bra sätt.
Genom att utnyttja den vid institutionen utvecklade styrkemätningsapparaten SPARK kunde han ge riktvärden för olika rörelsemönster för
normalpopulationen och specifika idrotter (17).
Inom olika bollspelsidrotter är arbetstempot mycket varierat, med
maximala kortvariga förflyttningar blandat med joggning och stillastående. Den första sammanställningen om fotbollens fysiologi gjordes
relativt sent i jämförelse med dess historia (8), men det var Paul Balsom
som tog upp tråden och gjorde den första vetenskapliga avhandlingen
om fotbollsfysiologi (1). Han visade hur olika energisystem påverkas
under en match, om kostens betydelse för prestationsförmågan i fotboll
och översatte de vetenskapliga erfarenheterna i träningsmodeller, m.m.
Multisport är en relativt ny idrott, där deltagarna genomför olika grenar såsom cykling, löpning/gång, rullskridskor och kanotpaddling under i vissa tävlingar upp till 7-10 dagar med egenvalda korta uppehåll
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för matintag och sömn. I Mikael Mattssons avhandling från 2010 redovisas de första fysiologiska studierna på denna idrott med bland annat
en energiomsättning på 18 000-20 000 kcal/dygn, 7-8 ggr den normala,
med stora förändringar i energi- och hormonsystem, muskler och andra ämnen i blodet, tidigare icke kända (15). Dessa studier fortsätter nu
med bland annat undersökningar inom Försvarsmakten, som har stort
intresse för denna forskningslinje.
Studier av fysisk prestationsförmåga i slumpmässiga urval av svensk
befolkning studeras f.n. i tre olika stora studier. Barn och ungdomar
av båda könen från 7 t.o.m. 17 år studerades först 1987. Därefter har
nya urval gjorts. Resultaten låg till grund för Örjan Ekbloms avhandling, som visade att den genomsnittliga maximala syreupptagningen
har försämrats över åren, samtidigt som den genomsnittliga kroppsvikten
ökat, vilket är oroande bland annat av hälsoskäl (10). Orsaker till denna
negativa trend är inte kända.
Ett annat urval gäller svenska befolkning 20-65 år, båda könen. År
1990 genomfördes första studien (LIV 90), som senare följdes upp med
samma metodik år 2000 (LIV 2000). För närvarande pågår en ny uppföljning (LIV 2013). Studien har intresse för att man nu kan få säkerställda data på befolkningsnivå på fysiologiska funktioner såsom maximal
syreupptagning, muskelstyrka m.m., samt data om deltagande i fysisk
aktivitet, uppmätt mängd och typ av fysisk aktivitet via rörelsemätare,
upplevd hälsa och många andra viktiga data i olika åldersgrupper. Dessa
kan användas för att jämföra motsvarande data från andra undersökningar likväl som att följa utvecklingen i Sverige med tid.
En tredje större epidemiologisk studie är SCAPIS (Swedish CardioPulmonary Bioimage Study), där ett stort antal kvinnor och män, 5065 genomgår grundläggande undersökningar av lungor, hjärta och kärl,
lämnar blodprover för olika analyser samt svarar på ett större frågebatteri. Vår del är att mäta fysisk prestationsförmåga och den dagliga fysiska aktiviteten med accelerometrar (rörelsemätare). Studien är mycket stor (planeras att inkludera upp till 30 000 undersökta) och kommer
att generera data för både att analysera uppkomsten av olika sjukdomar
samt att peka på betydelsen av bland annat fysisk aktivitet för att motverka uppkomst och utveckling av olika sjukdomar.
Accelerometrar är små apparater som under upp till ett par veckor
kan registrera alla rörelser. Detta gör att det blir en säker metod för att
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mäta betydelsen av fysisk aktivitet i olika sammanhang. Därför används
denna metodik i flera pågående studier på GIH, t.ex. på barn och ungdomar, några sjukdomstillstånd och vid vissa psykologiska tillstånd (depressioner, ångesttillstånd). Genom denna och annan metodik har vi nu
möjligheter att belysa gamla frågeställningar på ett nytt och i flera fall
bättre sätt.
En ny frågeställning som belyses i olika studier är betydelsen av långvarigt stillasittande för fysisk prestationsförmåga, hälsa och kroppsvikt.
Detta studerades bland annat i Elin Ekblom-Baks avhandling (5). Att
sitta still utan avbrott är ett beteende som har andra medicinska och fysiologiska konsekvenser än de som man vanligtvis förknippar med för
liten fysisk aktivitet (motion/träning). Att studera konsekvenserna av
detta beteende och hur detta skall motverkas finns med i flera av de
ovanstående studierna på svensk befolkning. Aktuell kunskapsnivå har
sammanfattats i en nyligen utkommen bok (6).
På 1950-talet presenterade makarna Irma och Per-Olof Åstrand en
metodik, där man från ett submaximalt test enkelt kunde beräkna individens maximala syreupptagning. Den har spridits över hela världen
och har utan tvekan varit det mest använda submaximala test för bedömning av maximal syreupptagning. Under åren har många forskare försökt förbättra testmetoden, eftersom det finns några inneboende
svagheter. Den senaste förbättringen är gjord av Elin Ekblom-Bak. Genom att använda två arbetsbelastningar i stället för Åstrandstestet enda,
reduceras metodfelet till hälften, förutom vissa andra förbättringar som
gjort testet mycket användbart i kliniska sammanhang (7).
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Fysiologisk forskning åren 1988-2002

Jan Henriksson

Min forskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) startade
1977 då jag blev utnämnd till universitetslektor i fysiologi vid GIH och
fortsatte från 1991 efter min utnämning till professor i arbetsfysiologi
vid Karolinska Institutet fram till 2002 när den organisatoriska kopplingen rörande Fysiologi/Arbetsfysiologi (1977-2002) mellan GIH/
Idrottshögskolan och Karolinska Institutet upphörde. Föreliggande
översikt innefattar delar av den forskning som utfördes åren 1988-2002.
En central frågeställning i forskningsgruppen berörde hur skelettmuskeln anpassas från aeroba till partiellt anaeroba förhållanden (med ökad
mjölksyrabildning) vid ökande arbetsbelastning och hur detta skiljer sig
i de olika muskelfibertyperna (1, 3, 13). Ett intressant fynd i dessa undersökningar var att de långsamma muskelfibrerna på låga arbetsbelastningar får en förbättrad syrgastillgång i relation till syrgasbehovet,
medan detta inte är fallet för de snabba muskelfibrerna. På högre belastningar får dock båda muskelfibertyperna en försämrad syrgastillgång i
relation till syrgasbehovet. Dessa undersökningar utfördes i samarbete
med Kent Sahlins forskningsgrupp vid GIH. I en serie undersökningar
studerades vilande och elektriskt stimulerade skelettmuskler från råtta
i organbad för att förstå hur muskelaktivitet respektive stresspåslag påverkar skelettmuskulaturens insulinresistens och proteinomsättning (2,
5, 7, 8, 9, 10, 11). Dessa arbeten utgjorde grund för Nie Zetans doktorsavhandling 1989. Ett intressant forskningsrön från dessa studier var
att kraftiga stresshormonökningar i samband med muskelkontraktion
kan ge en ökad proteinnedbrytning i de snabba skelettmuskelfibrerna.
Jag hade i början av 1980-talet under min postdoktorsperiod i St Louis,
USA, gjort en serie undersökningar på skelettmuskulatur (kanin) som
utsatts för kronisk stimulering. En liten muskel, tibialis anterior (TA),
stimulerades med en inplanterad stimulator utan synbar påverkan på
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djurets välbefinnande eller aktivitet. TA-muskeln är normalt inaktiv på
kanin och kronisk stimulering ger därför en mycket kraftig, sannolikt
maximal, uthållighetsträningseffekt. Dessa undersökningar, som genomfördes i samarbete med Stanley Salmons forskningsgrupp i Birmingham, England och Oliver H. Lowry vid Washington University
i St Louis, USA, gav värdefulla insikter om de mekanismer och tidsförlopp varmed en skelettmuskel uthållighetsmässigt svarar på träning samt vad som krävs för att träningsnivån ska upprätthållas. Denna forskningslinje fortsatte under perioden 1988-2002 och vi har bland
annat kunnat visa att de träningsförändringar i skelettmuskulaturen
som är lättast att uppnå (t ex ökad mitokondriebildning) är de som ligger kvar längst när man slutar stimulera, medan de förändringar som
kräver intensiv stimulering för att uppnås (t ex förändringar av fibertyp) försvinner snabbt vid träningsuppehåll (first in – last out)(6). Ett
annat mycket intressant fynd var att skelettmuskelns fibrer (muskelceller) kan kopplas ur när de utsätts för alltför intensiv aktivering, för att
sedan kopplas in igen efter en viloperiod (4). Även undersökningar av
polio-drabbad muskulatur i samarbete med Kristian Borg vid Karolinska sjukhuset har givit oss viktig information om hur muskulaturen reagerar på alltför intensiv muskelstimulering (12). En stor satsning inom
min forskningsgrupp under den här perioden var att utveckla mikrodialysmetodik för att kunna studera hur fysisk aktivitet påverkar blodflöde och insulinkänslighet i skelettmuskulatur hos människa (14, 1520, 23-28, 30, 32, 36, 38, 41,43). Vi har bedömt dessa frågeställningar
som centrala eftersom en positiv påverkan på muskulaturens insulinkänslighet är en viktig bakomliggande orsak till att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken att utveckla åldersdiabetes och kraftigt
sänker risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Två viktiga samarbetspartners i detta arbete var Urban Ungerstedt vid Farmakologiska avdelningen, Karolinska Institutet och Lennart Jorfeldt vid
Kliniskt fysiologiska avdelningen, Karolinska Sjukhuset. Tillsammans
med Jorfeldt utvecklades bland annat en metod för kontinuerlig blodflödesmätning i skelettmuskel baserad på etanolclearance från en perfunderad mikrodialyskateter insatt i skelettmuskeln. Tillsammans med
Ungerstedt utvecklade vi en mikrodialysmetod där skelettmuskeln perfunderades med så långsamt flöde att det medgav en direktmätning
av substanser i muskulaturens intersititalrum. Dessa arbeten utgjorde
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grunden till 3 doktorsavhandlingar under perioden, Robert C. Hickner
1995, Hans Rosdahl 1998, Kerstin Hamrin 2004. Hans Rosdahl gjorde
originalupptäckten att det, med tillsats av en kolloid, dextran-70, i perfusionsvätskan, var möjligt att genomspola mikrodialyskatetrar insatta
i skelettmuskulaturen med mycket långsamma flöden, ned till 0,16 mikroliter per minut. Utan den tillsatta kolloiden skulle vid dessa låga perfusionshastigheter all dialyserad vätska försvinna in till vävnaden. Fördelen med det låga perfusionsflödet var att det uppstod fullständig
jämvikt mellan substanskoncentrationer i skelettmuskelns interstitialrum och i den uppsamlade mikrodialysvätskan. Det öppnade vägen för
att direkt kunna studera skelettmuskulaturens insulinkänslighet genom
att mäta glukoskoncentrationen i interstitialvätskan. Hans Rosdahl studerade även insulinkänsligheten genom att tillsätta insulin i perfusionsvätskan. Med låg-perfusionsflödesmetodik kunde vi visa att ett enda arbetspass kunde höja skelettmuskulaturens insulinkänslighet under mer
än 6 timmar efter arbetets slut (39). Kerstin Hamrin tog i sin avhandling dessa resultat vidare och visade bland annat att ett två-timmars arbetspass gav en ihållande ökning av skelettmuskulaturens sockerupptagning under hela 12 timmar efter arbetspassets slut, och att detta
både beror på ett ökat blodflöde i skelettmuskulaturen och en ökad
sockertransport in i muskelcellen (40). Dessa resultat pekar på den stora betydelsen av att fysisk aktivitet helst upprepas varje dag för att hålla skelettmuskulaturens glukostransportsystem aktiverad och insulinkänsligheten uppe. Förutom dessa forskningsområden har en viktig
inriktning varit att vidareutveckla studiet av de mekanismer som gör att
skelettmuskulaturen svarar på träning. Det gäller speciellt de komplicerade cellulära signaleringsmekanismer som i stor utsträckning började identifieras under 1990-talet (29, 31, 33-35, 39, 40). Det har utgjort
grunden för 2 avhandlingsarbeten, Ulrika Widegren (2000) och Charlott Wretman (2002). I Ulrika Widegrens avhandlingsarbete påvisades
bland annat att de s.k. mitogen-aktiverade proteinkinaserna, MAP-kinaserna, har en avgörande roll i skelettmuskulaturens anpassning till
uthållighetsträning och speciellt MAP-kinasen ERK1/2. I Charlott
Wretmans avhandlingsarbete, i samarbete med Håkan Westerblads
forskningsgrupp vid Karolinska Institutet, kunde Wretman gå vidare
med Widegrens fynd att kontraktil muskelaktivitet av uthållighetstyp
företrädesvis ger en aktivering av MAPK-ERK1/2 (32). Wretman gick
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också vidare med att visa att tre faktorer var inblandade i aktiveringen:
mekanisk muskelaktivering, bildning av reaktiva syreradikaler och försuring (via mjölksyrebildning)(33). En annan MAP-kinas, MAPK-p38,
aktiverades enbart av hög muskelspänning och inte alls av syreradikaler
och försurning. Detta ledde till arbetshypotesen att MAPK-ERK1/2
sannolikt främst är viktig för skelettmuskulaturens anpassning till uthållighetsträning, medan MAPK-p38 troligen har en större roll i muskeltillväxt till följd av styrketräning (33).
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Fysiologisk forskning åren 1992–2013

Kent Sahlin

Jag tillträdde en tjänst som lektor i fysiologi 1992, befordrades till professor i fysiologi 2001 och är forskningsledare för forskningsgruppen
Mitokondriell Funktion och Metabolisk Kontroll (MifMek), som är
verksam på Åstrandlaboratoriet. Forskningsgruppens sammansättning
har varierat genom åren och består nu av två seniora forskare, två doktorander och del av en biomedicinsk analytiker (Marjan Pontén). En central linje inom den arbetsfysiologiska forskningen vid GIH har sedan
lång tid tillbaka varit vad som begränsar prestationsförmågan, framförallt hur faktorer relaterade till kroppens syreupptagning och muskelns
energiprocesser påverkar prestationen. Forskningsgruppen MifMek har
framförallt fokuserat på den mest komplicerade delen av muskelns energiprocesser: muskelns förbränningsmotor (mitokondrier) där energi
skapas vid förbränningen av bränsle (huvudsakligen fett och kolhydrater) med hjälp av syre. Genom att undersöka det sista steget i syretransportkedjan dvs. syreutnyttjandet i förbränningsmotorn, har ny kunskap tillförts som kompletterar och fördjupar förståelsen av förändringar i kroppens syreupptagning vid arbete och träning. En grundförutsättning för att bedriva forskning inom området är tillgången till
adekvat metodik. Tillsammans med Michail Tonkonogi utvecklades på
90-talet metoder att analysera mitokondriell funktion i muskelprov från
människa. Metodiken var unik både på nationell och internationell nivå
och har sedan introducerats på ett flertal laboratorier i världen.
Inom forskningsgruppens ram har 4 doktorsavhandlingar och 3 licentiatavhandlingar slutförts och ytterligare 2 doktorsavhandlingar är
nära att slutföras (se detaljerad förteckning nedan). Forskningssgruppen har förstärkts av gästforskare från olika länder: Japan (Hirakoba,
Koji), Storbritannien (Harris, Bearn), USA (Ji, LiLi), Australien (Bishop, David), Kina (Wang, Li). Forskningsresultaten har publicerats i
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internationella vetenskapliga (ca 70 st) och populärvetenskapliga tidskrifter (ca 10 st) samt regelbundet presenterats på internationella kongresser. Parallellt med uppdraget som forskningsledare vid GIH hade
jag under en period om 3 år tjänst som professor i arbets- och träningsfysiologi vid Syddansk Universitet i Danmark. Anknytningen till två
olika laboratorier har genom utbyte av personal, kunskap och metodik
utvecklat verksamheten.

Väsentliga kunskapsmässiga bidrag
Olika frågeställningar relaterade till hur akut arbete och träning påverkar mitokondriell funktion har studerats. Bland de mest väsentliga resultaten kan nämnas:
- Utveckling av metodik för analys av mitokondriell funktion på muskelbiopsimaterial från människa med isolerade mitokondrier (Tonkonogi & Sahlin 1997) och permeabiliserade muskelfibrer (Tonkonogi et
al., 1998). Metodiken har sedan använts i en serie av studier både på GIH
och internationellt.
- Muskelns aeroba funktion påverkas inte negativt av tungt arbete
(Tonkonogi et al., 1998, Tonkonogi et al., 1999, Walsh et al., 2001a) eller
av höga halter av mjölksyra (Tonkonogi & Sahlin 1999).
- Kreatin/kreatinfosfat medverkar i regleringen av mitokondriernas
energiproduktion (Walsh et al., 2001c)
- Uthållighetsträning ökar muskelns mitokondrievolym och påverkar
regleringen av cellandningen men påverkar inte muskelns antioxidativa
försvar (Tonkonogi et al., 2000, Walsh et al., 2001b).
- Extremt långvarigt uthållighetsarbete försämrar effektiviteten i energiproduktionen, men ökar kapaciteten till fettförbränning på mitokondrienivå (Fernstrom et al., 2007).
- Nitrattillförsel förbättrar mitokondriernas energiproduktion (Larsen
et al., 2011) och förbättrar även prestationen.
- Kroppens fettförbränning vid arbete är relaterad till kapaciteten till
fettförbränning på mitokondrienivå (Sahlin et al., 2007) och kontrolleras till en del av mitokondriella faktorer (Sahlin & Harris 2008, Sahlin et
al., 2008, Sahlin 2009)
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Muskelns aeroba kapacitet har stor betydelse för prestationen vid långtidsarbete genom dess inverkan på mjölksyrabildning och fettförbränning. Muskelns aeroba kapacitet har en hög plasticitet där träning stimulerar till en ökad mitokondrievolym (större förbränningsmotor)
medan fysisk inaktivitet leder till motsatsen. Med hjälp av Li Wang
(gästforskare från Kina) utvecklades molekylärbiologisk teknik för att
analysera tidiga markörer för mitokondriell tillväxt (mitokondriell biogenes). Målsättningen var att ge kunskap om hur man med träning och
nutrition kan optimera muskelns träningsanpassning. Bland de mest
väsentliga resultaten kan nämnas:
– Intervallträning ger lika stor träningseffekt till mitokondriell biogenes och är en mer tidseffektiv träningsmodell än långtidsarbete hos
elitcyklister (Psilander et al., 2010).
- Om uthållighetsträning kombineras med styrketräning förstärks signaleringen till mitokondriell biogenes (Wang et al., 2011). Styrketräning kan kombineras med uthållighetsträning utan att muskeltillväxten
påverkas negativt (Apro et al., 2013).
- Träning med låga halter av muskelglykogen förstärker signaleringen
till mitokondriell biogenes (Psilander et al., 2013).

Forskningsanknytning av utbildningen
Forskningsgruppen har bidragit till kunskapsutvecklingen inom området ämnesomsättning/träningslära som är centralt inom arbetsfysiologi. Lärare från forskningsgruppen har undervisat i och tidvis haft huvudansvar för fysiologirelaterade kurser både på grundnivå, avancerad
nivå, magister/master och forskarnivå. Det har här varit naturligt att
koppla undervisningen till aktuella forskningsresultat och därmed ge
nya perspektiv på aktuella frågeställningar. Forskningsanknytningen
har varit speciellt tydlig i den årligen återkommande fristående kursen
i arbetsfysiologi. Kursen arbetsfysiologi är på avancerad nivå och ingår
nu i GIH:s utbildning på magister/masternivå. Kursen har för många
doktorander också varit inledningen till forskarutbildning vilket visar
att forskningsanknytning kan stimulera studenter till en fortsatt utbildning på forskarnivå. Tillgången till ett välutrustat fysiologiskt/biokemiskt laboratorium har öppnat för möjligheten till experimentella ex-
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amensarbeten. Många studenter har utfört sitt examensarbete inom
forskningsgruppens forskningsområde och oftast har arbetet utgjort en
del i pågående forskningsprojekt.

Avslutande kommentarer
Forskningsgruppen har varit verksam under ca 20 års tid. Genom att
initialt satsa stora resurser på att utveckla ny metodik och att successivt utveckla den vidare har gruppen etablerat sig på en hög internationell nivå. Trots att forskningsgruppen har begränsade resurser och är
relativt liten har den med avancerad teknik och kreativa projekt kunnat etablera sig i forskningsfronten. Från att inledningsvis angripa frågeställningar av mer grundvetenskaplig karaktär har forskningen under den senaste tiden blivit mer tillämpad där olika träningsmodeller
utvärderats/utvecklats genom att använda nya verktyg baserade på avancerad molekylärbiologisk teknik. Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) tilldelade 2002 års lilla pris för yngre forskare i
Idrottsvetenskap till Michail Tonkonogi och 2011 års stora pris för etablerad forskare i Idrottsvetenskap till Kent Sahlin. Tilldelade pris från
SCIF är ett erkännande av att forskningsgruppen bedriver forskning på
hög kvalitativ nivå och därmed att gruppen har bidragit till att GIH:s historiska tradition av framstående arbetsfysiologisk forskning fortsätter.

Doktorander/licentiander kopplade till forskningsgruppen
Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll
Tonkonogi, Michail. Doktorsexamen, Karolinska Institutet 2000. Mitochondrial function in human skeletal muscle, with special reference
to exercise and training.
Walsh, Brandon. Licentiatexamen, Karolinska Institutet 2002. Oxidative function of human skeletal muscle as studied with the permeabilized fiber technique. Doktorsexamen, Karolinska institutet 2002. The
role of exercise and exercise-related factors in the control of mitochondrial oxidative function.
Fernström, Maria. Licentiatexamen, Karolinska Institutet 2004. Effects of ageing and endurance exercise on mitochondrial uncoupling in
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human skeletal muscle. Doktorsexamen, Karolinska Institutet 2007. Effects of endurance exercise on mitochondrial efficiency, uncoupling and
lipid oxidation in human skeletal muscle.
Bakkman, Linda. Licentiatexamen, Karolinska Institutet 2004. Mitochondrial function – influence of hypoxic training and ultraendurance exercise.
Larsen, Filip. Doktorsexamen, Karolinska Institutet 2011. Dietary
inorganic nitrate: Role in exercise physiology, cardiovascular and metabolic regulation.
Frank, Per. Doktorsexamen, Karolinska Institutet 2014. Exercise strategies to improve aerobic capacity, insulin sensitivity and mitochondrial
biogenesis.
Psilander, Niklas. Doktorsexamen, Karolinska Institutet 2014. The
effect of different exercise regimens on mitochondrial biogenesis and
performance.
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Fysiologisk forskning åren 1997-2013

Eva Blomstrand

Vilken betydelse kost och vätska har för prestationen i idrott har rönt
stort intresse i många år. Dessa frågeställningar har alltsedan mitten av
förra seklet utgjort en del av GIH:s forskning. Inslag av näringslära förekom också tidigt i fysiologiundervisningen. I samband med Hälsopedagogprogrammets introduktion läsåret 1992/1993 utökades undervisningen i näringslära och när undertecknad anställdes som lektor i
”näringsfysiologi med inriktning mot idrott och hälsa” i september
1997 fanns två 5-poängs kurser i H-programmet. Redan under 1998
erbjöds även studenterna på Lärarprogrammet en 5-poängs kurs i näringslära och under de efterföljande åren gavs kurser även för Tränarprogrammets studenter. För närvarande ges två kurser i näringslära per
läsår med delvis olika inriktning, den ena som moment i H-programmet och den andra i T-programmet.
Parallellt med undervisningen startade arbetet med att bygga upp en
forskningsgrupp. Inriktningen på forskningen de första åren utgjordes
av projekt med syfte att undersöka hur näringstillförsel påverkar uppkomsten av central trötthet. Projekten var en fortsättning på en forskningslinje som påbörjades i mitten av 1980-talet i professor Eric Newsholmes laboratorium i Oxford. Teorin som framfördes 1986 bygger på
att förändringar i halten av vissa aminosyror i plasma i samband med
träning leder till en förhöjd halt av serotonin i hjärnan. Serotonin bildas från den essentiella aminosyran tryptofan och syntesen begränsas av
dess transport över blod–hjärnbarriären. Denna transport är gemensam för de neutrala aminosyrorna, däribland de grenade aminosyrorna
(leucin, isoleucin och valin), vilket gör att tryptofanupptaget även påverkas av dessas koncentration i plasma. Till skillnad mot övriga aminosyror, tas de grenade aminosyrorna inte upp av levern i så stor utsträck-
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ning utan man får en snabb ökning i blodet i samband med intag. På så
sätt balanseras ökningen i fritt tryptofan under träning. Enligt hypotesen kommer då mindre tryptofan att transporteras in i hjärnan, därmed
minskar syntesen av serotonin och uppkomsten av central trötthet. Stöd
för hypotesen har presenterats i ett flertal undersökningar (Blomstrand
2011). I en senare studie som gjordes i samarbete med forskare i Köpenhamn visade det sig att både tryptofan och grenade aminosyror tas upp
i hjärnan (mätt som koncentrationsskillnad i artär och jugularven) vilket tyder på att transporten av neutrala aminosyror över blod–hjärnbarriären generellt ökar under träning (Blomstrand et al. 2005). Den positiva effekten av grenade aminosyror kan därför också bero på en direkt
effekt av t.ex. leucin på syntes eller frisättning av andra transmittorer i
hjärnan i tillägg till effekten på tryptofantransport och syntes av serotonin.
Grenade aminosyror har tillskrivits en rad intressanta effekter på
kroppen, inklusive dess anabola effekt på muskulaturen vilket i slutet
av 1990-talet huvudsakligen baserades på undersökningar gjorda på in
vitro preparationer från råtta eller in vivo på vilande muskulatur hos
människa. Ett bifynd i samband med studierna av grenade aminosyror
och dess effekt på central/mental trötthet var att grenade aminosyror
tycktes minska nettonedbrytningen av muskelprotein i samband med
mycket långvarigt arbete (30 km terräng och maratonlöpning). Denna forskning fördjupades i ett samarbete med professor Bengt Saltin
vid Copenhagen Muscle Research Centre. Med artär- och venkatetrar
över arbetande muskulatur kunde nettonedbrytningen av muskelprotein mätas och kvantitativt bestämmas. Resultaten visade i linje med tidigare fynd att intag av grenade aminosyror har en anabol effekt vid träning med reducerade glykogennivåer och dessutom kunde vi fastställa
att effekten uppkom i viloperioden efter träning snarare än under själva arbetet (Blomstrand & Saltin 2001). Dessa fynd blev början på den
forskning som fortfarande är en av huvudinriktningarna inom forskningsgruppen – att undersöka hur näringstillförsel i kombination med
olika arbetsformer påverkar molekylär signalering och proteinomsättning i muskeln.
Senare forskning har visat att träningseffekten förmedlas via aktivering av specifika signalvägar i muskelcellen, däribland mTOR-p70S6 kinas (p70S6k) signalvägen, som har en viktig roll i muskeltillväxt. Data
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från cellstudier visade att grenade aminosyror och specifikt leucin hade
en stimulerande effekt på enzymet p70S6k. Hösten 2000 knöts en masterstudent (Håkan Karlsson) till gruppen samtidigt som antikroppar
mot p70S6k i human muskel blev tillgängliga. Studien som genomfördes tillsammans med ytterligare en student (P-A Nilsson) samt forskare vid Karolinska Institutet visade för första gången att grenade aminosyror i kombination med styrketräning stimulerade p70S6k i human
muskel (Karlsson et al. 2004). Det blev starten på en rad studier om hur
olika träningsformer påverkar mTOR-p70S6k signalering. Ytterligare
studenter/doktorander knöts till gruppen, Thibault Elfegoun (licentiat
2007), Jörgen Eliasson och Henrik Mascher (disputerade 2010). Uthållighetsträning jämfördes med styrketräning och excentrisk med koncentrisk träning (Eliasson et al. 2006, Mascher et al. 2007, 2008, 2011).
Henrik Mascher visade bland annat i sin avhandling att även uthållighetsträning stimulerar mTOR-signalering och syntes av muskelprotein. Hans data tyder även på att vid upprepade träningspass i styrketräning med två dagars mellanrum minskar nedbrytningen av protein i det
andra passet. I samarbete med docent Birgitta Essén-Gustavsson från
Lantbruksuniversitetet i Uppsala har förändringar i aminosyranivåer
och intracellulär signalering även analyserats i enskilda muskelfibrer.
Muskelbiopsierna frystorkas och enskilda fibrer separeras och identifieras som långsamma (typ I) eller snabba (typ II) fibrer (Essén-Gustavsson & Blomstrand 2002, Blomstrand & Essén Gustavsson 2009,
Tannerstedt et al. 2009). Den sistnämnda studien där vi visade att proteinsignaleringen var betydligt kraftigare i typ II fibrerna efter excentriskt arbete uppmärksammades i Faculty 1000 Biology den 27 april
2009.
Efter ett enstaka styrketräningspass är både syntes och nedbrytning
förhöjda och proteinbalansen negativ. För att styrketräningspasset skall
ge en positiv proteinbalans och en tillväxt av muskelmassa på sikt är det
nödvändigt med näringstillförsel i form av protein eller aminosyror i
samband med träningspasset. Liknande resultat tycks gälla i samband
med uthållighetsarbete även om relativt få undersökningar har studerat
denna typ av träning. Riktigt hur en optimal sammansättning av nutrition ser ut för att ge största möjliga effekt är oklart. Intressant är att flera undersökningar har visat att endast de essentiella aminosyrorna behöver tillföras för att ge en stimulerande effekt på syntesen i samband
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med träning, tillförsel av de icke-essentiella aminosyrorna har däremot
ingen ytterligare påverkan. Av de essentiella aminosyrorna anses de tre
grenade aminosyrorna, framför allt leucin, ha en speciellt viktig roll.
När William Apró startade sitt avhandlingsarbete 2009 saknades det
emellertid underlag från humanstudier där man specifikt hade studerat
leucins betydelse i jämförelse med övriga essentiella aminosyror. William visade i sin avhandling att intag av grenade aminosyror stimulerar
mTOR-signalering i både vilande och arbetande ben, dock var effekten
betydligt större i det arbetande benet (Apró & Blomstrand 2010). Han
visade också att leucinintag i samband med styrketräning aktiverar enzymet p70S6k, men dessutom att aktiveringen blir betydligt kraftigare
i närvaro av övriga essentiella aminosyror. För sin presentation av den
senare studien vid European College of Sports Science (ECSS) i Amsterdam 2014 erhöll han Gatorade Sport Science Institute (GSSI) Nutrition Award.
Den praktiska erfarenheten säger att man skall undvika att kombinera styrke- och uthållighetsträning tätt inpå varandra, men det är
fortfarande inte klarlagt vilka effekter det har på muskeln. När man i
långtidsstudier har kombinerat dessa träningsformer tyder många undersökningar på att det har en negativ inverkan på styrkeökning och
i vissa fall även muskeltillväxt medan den aeroba kapaciteten inte påverkas. Vid styrketräning aktiveras mTOR signalvägen som då stimulerar nybildningen av protein (se ovan) och man ser så småningom en
ökning av mängden kontraktila proteiner. Uthållighetsträning, framför
allt energikrävande arbete såsom intervallträning, aktiverar å sin sida
enzymet AMPK (regleras av kvoten AMP/ATP i muskeln) som i djurstudier har visat sig hämma både mTOR-signalering och proteinsyntes.
Att kombinera styrketräning och konditionsträning har därför antagits
ha en negativ inverkan på muskeltillväxt.
Tvärt emot förväntat visade Henrik Mascher i sin avhandling att kombinationsträning kan ha en positiv effekt genom att mitokondriell biogenes stimuleras i högre grad när styrketräning genomförs efter ett cykelpass (Wang et al. 2011). William Apró fann inte heller någon negativ
inverkan av kombinationsträning utan den anabola responsen av styrketräning påverkades inte av uthållighetsarbete när det genomfördes efter
styrketräningspasset (Apró et al. 2013). Inte heller när intervallarbete
föregick styrketräning upptäcktes någon hämning på mTOR-signalering i viloperioden efter träning. Marcus Moberg, som påbörjade sitt
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avhandlingsarbete i juli 2011, utvecklar dessa frågeställningar ytterligare i sina studier. Genom att kombinera intervallarbete på cykel med
efterföljande styrketräning för armarna undersöks hur systemiska faktorer påverkar proteinsyntes och signalering i en tidigare inaktiv muskel. Studierna beräknas vara klara under våren 2016.
Övrig personal som i hög grad varit involverade i forskningsgruppens arbete är Berit Sjöberg, Gunilla Hedin, Anne-Britt Olrog och
Marjan Pontén.
Avslutningsvis summeras de viktigaste fynden från olika forskningsprojekt:
- Intag av grenade aminosyror (leucin, isoleucin och valin) stimulerar
proteinsyntes i såväl vilande som arbetande muskel, men effekten är betydligt kraftigare i den muskel som arbetat.
- Leucin kan på egen hand stimulera syntesen av muskelprotein i human muskel, men intag av övriga essentiella aminosyror krävs för att ge
maximal stimulans.
- Uthållighetsträning som genomförs innan eller efter ett styrketräningspass hämmar inte den anabola responsen mätt som aktivering av
mTOR-signalering.

Avhandlingar i forskningsgruppen
Henrik Masher 2010: Intracellular signalling in human skeletal muscle follow-

ing different modes of exercise. Stockholm: Karolinska Institutet
William Apró 2014: Regulation of protein synthesis in human skeletal muscle –
separate and combined effects of exercise and amino acids. Stockholm:
Karolinska Institutet

Masteruppsatser i forskningsgruppen
Ulrika Andersson 1997: Effect of exercise and oxidative stress on key enzyme
activities in skeletal muscle
Håkan Karlsson 2001: Effect of branched-chain amino acids on activation of
p70S6 kinase, a marker of protein synthesis, in human skeletal muscle after
a single bout of resistance exercise
Anna Kalles 2003: Effect of resistance exercise on the phosphorylation of p70S6
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kinase, a marker for protein synthesis, in pools of type I and type II fibres
in human muscle
Marcus Borgenvik 2010: The effect of BCAA supplementation on mRNA expression of anabolic and catabolic genes in resting and exercising human muscle
Kim Olesen 2013: The 14-kDa actin fragment as biomaker for myofibrillar degradation – methodological aspects
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Historisk forskning

John S. Hellström & Leif Yttergren

Historia är det ämne som sätter samhället och dess utveckling över tid
i perspektiv. Hur bred eller djup vår kunskap än är i olika samhällsfrågor så är det bara historieämnet som sätter olika samhällsfenomen i ett
tidsperspektiv. På GIH handlar historia om att ta fram och föra vidare
kunskap om idrottens, idrottsämnets och hälsans historia i vid mening,
dess organisering och betydelse i samhället och utbildningsväsendet.
Men historia innebär även att sätta olika samhälls- och idrottsfrågor i
perspektiv. Här kan nämnas frågor om genus, klass, etnicitet, medier,
professionalisering, kommersialisering, etik och moral. De är samhällsfrågor som behöver det förändringsperspektiv som historisk forskning
erbjuder.
Humaniora med historia som huvudämne fick sent fotfäste på GIH.
Under 1970- och 1980-talen höll Jan Lindroth enstaka föreläsningar
inom ramen för idrottspedagogik, dit historia då närmast hänfördes.
Sedan professuren i ”historia, särskilt idrottshistoria” inrättades vid
Stockholms universitet (SU) 1992, svarade dess innehavare Lindroth
några år framåt för ett utökat historiskt inslag i undervisningen på
GIH.
I ett andra steg inrättades 1999 ett lektorat i idrottshistoria vid
GIH, som Leif Yttergren innehar. Från den tiden övertog han ansvaret och genomförandet av undervisningen i idrottshistoria och har
parallellt med detta uppdrag kontinuerligt bedrivit forskning kring skilda problemområden (se nedan). Först under senare delen av 1990-talet
fick alltså professionell historievetenskaplig forskning fast fot på GIH,
och är således en relativt ny forskningsdisciplin på lärosätet.
Som ett tredje steg kan man se tillkomsten av GIH-finansierade doktorander med idrottshistorisk inriktning. Den nödvändiga fakultetsan-
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knytningen tillgodosågs initialt via SU:s historiska institution. Med
Lindroth som huvudhandledare disputerade Pia Lundquist-Wanneberg
och Björn Sandahl hösten 2004 respektive våren 2005, båda efter att ha
följt föreskriven fyraårig tidsram. De har även gjort betydande insatser inom undervisningen på GIH och Lundqvist- Wanneberg har sedan
2008 ett lektorat vid GIH men arbetar sedan en tid som prefekt för institutionen. Sandahl lämnade GIH efter disputation för administrativa
uppgifter på Södertörns högskola, men är sedan hösten 2014 tillbaka på
GIH, nu i rollen som förvaltningschef.
I september 2005 antogs i sedvanlig hård konkurrens vid historiska institutionen, SU, John Hellström som den tredje GIH-finansierade doktoranden, med Yttergren som handledare tillsammans med professor Johnny Wijk, SU. I samband med att GIH fick examensrättigheter för
forskarutbildning i ämnet idrottsvetenskap 2010 lämnade Hellström SU
och historieämnet för forskarutbildningen i idrottsvetenskap på GIH.
På våren 2014 disputerade han och blev därmed GIH:s första egna doktor i idrottsvetenskap. År 2012 anställdes Joakim Danielsson som doktorand i idrottsvetenskap, inriktning idrottshistoria med Leif Yttergren
och Paul Sjöblom, SU, som handledare.
Av ovan nämnda idrottshistoriker har samtliga behållit sin anknytning till GIH men med starkt skiftande karaktär. I nuläget bedrivs den
idrottshistoriska forskningen på flera fronter. Lundqvist-Wanneberg har
parallellt med sitt uppdrag som prefekt publicerat ett flertal artiklar som
behandlar olika idrottshistoriska områden ur ett normkritiskt perspektiv, och avser inom en relativt snar framtid inkomma med en docentansökan.
Yttergren har under de senaste åren forskat om flera olika ämnen, bland
annat den traditionella idrotten på Gotland vilket utmynnat i monografin ”Ti kast varpe” och ett flertal artiklar publicerade i svenska och
internationella tidskrifter. Han ha även tagit sig an ett nytt fält för den
idrottshistoriska forskningen med stor relevans för utbildningen på
GIH, nämligen träningshistoria. Den forskningen har hittills resulterat i monografin ”Träning är livet”, men också artiklar i vetenskapliga
tidskrifter. För närvarande driver Yttergren ett projekt om Gymnastiska
centralinstitutets (GCI) kvinnliga studenter 1864-1912 och deras ”livshistorier” med inriktning på deras karriärvägar. Yttergren var även,
tillsammans med idrottshistorikern Hans Bolling, redaktör och med-
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författare för antologin: ”Stockholmsolympiaden 1912. Tävlingarna –
Människorna – Staden (2012), vilken också gavs ut på engelska på ett
välrenommerat amerikanskt förlag. Yttergren har även skrivit ett flertal artiklar i internationella tidskrifter om den svenska idrotts- och företagsledaren Sigfrid Edström och dennes gärning främst som internationell idrottsledare utifrån ett idrottspolitiskt perspektiv. Yttergren
och Bolling var redaktörer och medförfattare för den jubileumsskrift
”200 år av kroppsbildning” (2013) om GIH:s historia som gavs ut i samband med 200-årsfirandet 2013.
Yttergren är aktiv på styrelsenivå i både nationella och internationella idrottsvetenskapliga organisationer, bland annat International Society of Olympic Historians, Sverige olympiahistorikers förening, Svenska idrottshistoriska föreningen samt deltar regelbundet i internationella
idrottshistoriska konferenser.
Tillsammans med historiska institutionen, SU, drivs ett idrottshistoriskt seminarium med regelbundna träffar och 2012 anordnades även
gemensam nordisk konferens om Stockholmsolympiaden 1912.
Hellström har sedan disputationen 2014 fortsatt sin forskning om
idrott och medier ur ett historiskt perspektiv. Delvis inom ramen för ett
nätverk av forskare som studerar medialisering och celebriteter.
Lindroth gör i sin roll som professor emeritus punktinsatser. Dels
har han bidragit med artiklar i såväl antologin om Stockholmsolympiaden som jubileumskriften om GIH:s historia, dels är han författare av
läroböcker i idrottshistoria som alltjämt används i undervisningen på
GIH.
Sammanfattningsvis kan den idrottshistoriska forskningen vid GIH
karaktäriseras som aktiv och fragmenterad. Vid sidan av de stora projekten kring Stockholmsolympiaden och GIH:s 200-årsjubileum sker
forskningsarbetet på olika håll och i samarbeten med forskare från andra svenska och utländska universitet och högskolor.
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Pedagogisk forskning

Lars-Magnus Engström, Håkan Larsson,
Suzanne Lundvall & Karin Redelius

Den idrottspedagogiska forskningen i Sverige tog fart mycket tack vare
ett medvetet strategiskt arbete av landets nestor inom området, LarsMagnus Engström (1938-2014). I föreliggande kapitel beskriver LarsMagnus, eller Mange, som han helst ville bli kallad, inledningsvis sina
tankar om arbetet med att utveckla den idrottspedagogiska verksamheten vid GIH. Mange skriver utifrån ett personligt perspektiv i jagform. Därefter belyser han, tillsammans med Håkan Larsson, Suzanne
Lundvall och Karin Redelius det senaste kvartsseklets frukter av detta
pionjärarbete.

Utvecklingen av en miljö för
idrottspedagogisk forskning vid GIH
Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning (PIF) vid GIH utgör numera en väletablerad, livaktig och produktiv miljö. Medlemmar
av gruppen har publicerat ett femtontal avhandlingar och åtskilliga internationella artiklar. Progressionen i verksamheten är påfallande och
det regelbundna forskningsseminariet samlar ett 20-tal deltagare med
doktorander och handledare. De sistnämnda utgörs för närvarande av
en professor, en professor emeritus, två docenter och ett antal disputerade lärare och doktorander. Men starten för dryga 25 år sedan var
mycket blygsam. Hur gick det egentligen till att bygga upp en fungerande forskningsmiljö? Vilka var de viktigaste förutsättningarna? Som
initiativtagare till forskningsgruppen, och dess ledare fram till 2005,
ska jag försöka svara på frågorna och då särskilt uppmärksamma det
som är av mer generell karaktär.
För att etablera en forskningsmiljö är enligt min mening tre beting-
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elser centrala: att det finns en professor på plats, att det finns intresserade studenter (helst doktorander) och att det finns rimliga finansieringsmöjligheter. För att få forskningsmiljön levande och produktiv
tillkommer givetvis mycket annat men låt oss börja med dessa premisser.
Att en anställd professor (d.v.s. inte en befordrad) var tidigare en viktig
förutsättning för ett forskningsområdes utveckling berodde inte bara
på dennes förmodade vetenskapliga kompetens och handledningsförmåga. Inrättandet av en professur vittnade om lärosätets uttalade vilja
att satsa på kunskapsområdet och därmed ikläda sig ett ansvar för dess
fortsatta existens. Professorn fick härigenom ansvar för ämnesområdets utveckling, större möjligheter att få forskningsstöd och locka till
sig doktorander samt möjlighet att bli invald i olika forskningsråd och
nämnder et cetera, och därmed få ett visst inflytande.
Jag erhöll min professur i beteendevetenskaplig idrottsforskning med
inriktning mot idrottspedagogik 1983. Det var den första ”idrottsprofessuren” inom det samhällsvetenskapliga området som inrättades i
Sverige och den blev placerad på Lärarhögskolan i Stockholm. GIH var
under flera år, innan den åter blev en självständig högskola 1992, organisatoriskt knuten till Lärarhögskolan i Stockholm. Jag fick därför en
naturlig koppling till detta lärosäte.
Då, i mitten på åttiotalet, infann sig två viktiga frågor: hur locka till
sig doktorander (i mitt fall i pedagogik med intresse för idrottsrelaterad forskning) och hur skulle dessa, liksom forskningen, finansieras?
Starten blev trevande. Man måste komma ihåg att forskningsområdet
knappast fanns på den akademiska kartan. Min lösning blev att starta
idrottspedagogiska utbildningar som tillval inom ramen för befintliga
fristående kurser i pedagogik och på det sättet komma i kontakt med intresserade studenter. Den första doktoranden som rekryterades på detta
sätt, Rolf Carlson, dök upp i mitten av 1980-talet och disputerade 1991.
Därefter följde Per Nilsson, som disputerade 1993.
Inledningsvis gick det ganska trögt, det måste erkännas, men under
1990-talets början kunde betydligt fler rekryteras genom denna utbildningsverksamhet, bland andra Birgitta Fagrell, Bengt Larsson, Karin
Redelius, Johan Arnegård, och senare även Jenny Svender och Åsa Liljekvist. Till forskningsgruppen anslöt vid mitten av nittiotalet också
Håkan Larsson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach och Åsa Bäckström.
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Samtliga tio doktorerade sedan under 2000-talet. Räknar vi med de två
som erhöll sin doktorsexamen under nittiotalet återfinns flertalet av
dessa 12 nu som lektorer (6), docenter (2) eller professorer (2) vid GIH.
En seminarieserie och forskningsgrupp startades således i blygsam
skala upp i slutet av åttiotalet och fick några år senare, i början av nittiotalet, en betydligt fastare form samtidigt som grundutbildningen i
idrottspedagogik utvecklades och utvidgades. De studenter som lockades till denna, och skrev sina examensuppsatser inom området, utgjorde
således inledningsvis stommen i forskningsgruppen.
I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet öppnades finansiella
möjligheter att inrätta doktorandbefattningar med idrottspedagogisk inriktning vid både Lärarhögskolan och GIH. Därtill kom ett finansiellt
stöd från Centrum för idrottsforskning och andra externa anslagsgivare. Till bilden hör också att lärarutbildningarna successivt akademiserades
med ökade krav på disputerade lärare som följd. Samtidigt kom nya befordringsmöjligheter för adjunkter att bli lektorer. Båda förändringarna
lockade många lärarutbildare till forskarutbildningen. Nu fanns således de tre förutsättningar som nämndes inledningsvis på plats: en professor, studenter (doktorander) och i viss mån finansiering. Men hur gör
man för att utveckla en levande och produktiv forskningsmiljö?
Det mest fundamentala för en forskningsgrupps existens och utveckling är seminarieverksamheten. För att bli effektiv bör den vara regelbunden och bestå av i princip samma deltagare vid varje tillfälle. Detta för att få kontinuitet i verksamheten. Som deltagare i seminariet kan
man därför inte dyka upp när man har lust. Närvaron kräver dessutom
arbetsinsatser inför och under seminariet.
Hur seminariet leds är självklart av avgörande betydelse för stämningen under seminariet men också för en forskningsgrupps sammanhållning och utveckling. Vissa komponenter i detta ledarskap har varit särskilt viktiga för mig. Det bör vara ett manuskript från en av deltagarna
som är utgångspunkt för diskussionen (detta för att ”tvinga fram” produktion av texter). Seminariedeltagarna förutsätts ha läst och reflekterat
över texten. Seminarieledaren fördelar ordet så att alla får komma till
tals och undviker att ge synpunkter på varje inlägg (vilket kan uppfattas som tillrättavisande och förminskar också övrigas ansvar) utan koncentrerar sig på att föra diskussionen framåt och med jämna mellanrum
sammanfatta och kommentera. Klimatet ska präglas av öppenhet och
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tolerans för olika synpunkter, stora som små. Alla ska känna att de har
något meningsfullt att bidra med och det gemensamma syftet med seminariet ska vara att positivt bidra till den aktuella textens förbättring,
vilket naturligtvis också innebär att kritiska synpunkter framförs. Målet är vidare att alla ska uppleva att de lärt sig något viktigt.
Men hur gör man för att få alla seminariedeltagare att delta med intresse? Det första som ska nämnas är att om man upplever att man får
gehör för sina inlägg så ökar naturligtvis ambitionen att medverka. En
förutsättning är förstås att man förstår vad som står i manuskriptet och
vad som sägs, vilket i sin tur förutsätter att man har gemensamma teoretiska referensramar eller åtminstone är tillräckligt insatt i den aktuella
teorin. Viktigt är därför att skapa en begreppsvärld som man delar och som
möjliggör fördjupade analyser. I PIF-gruppens fall har perspektivet ofta
varit kultursociologiskt, med bland annat Pierre Bourdieu och Michel
Foucault som inspirationskällor.
Stor betydelse för forskningsmiljöns uppbyggnad, och för ”produktionen av doktorer och vetenskapliga artiklar”, är att det finns en tillräckligt stor ”kritisk massa” av aktiva forskare, som i seminarieform
och i handledarskap stöttar, samverkar och utvecklar varandra. För
PIF-gruppens del dröjde det till slutet av nittiotalet innan en sådan dynamik inom gruppen uppstod. Därmed ökade också handledarkompetensen, vilket gjorde tydliga avtryck i antalet doktorsavhandlingar.
Handledarskapet kunde nu också fördelas på fler. Under 1990-talet disputerade två personer men under 2000-talets första decennium disputerade inte mindre än nio personer. Hittills har sedan 2010 tre personer doktorerat. Och fler är på väg. Att få en forskningsgrupp att fungera
och producera är utan tvekan ett långsiktigt projekt.
Avslutningsvis vill jag ta upp några saker som jag anser har varit av
stor betydelse för forskningsgruppens utveckling. Först något som hittills inte alls berörts och det är den vetenskapliga kvaliteten på det som
publiceras. Att den ska vara hög är en förutsättning för gruppens existensberättigande. Publiceras inget av värde självdör verksamheten.
Forskningsgruppens gemensamma uppdrag är att ta fram och systematisera ny kunskap, som är av betydelse för kroppsövningskulturen och
för dess roll i samhället.
Genom de arbetsformer jag ovan beskrivit blir alla deltagare i seminariet bidragande till de avhandlingar och de vetenskapliga artiklar som
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publiceras. Därigenom blir man också delaktig i framgången. I en fungerande forskningsgrupp gläds man över andras framgångar. Den som doktorerar eller får en artikel publicerad blir också en förebild för dem som
inte hunnit så långt och kan också bidra till känslan ”kan hon så kan jag”.
För att skapa samhörighet och tillit till varandra är verksamheter,
som vid första anblicken framstår som improduktiva, viktiga. Här har
(vilket har varit en medveten strategi från min sida) fikapauser ingått
liksom ”postseminarier”, som innebär att de som vill går ut och ”tar en
öl” tillsammans efter seminariet, samt gemensamma lunchpromenader.
Till detta kan också räknas årliga större tillställningar då även livskamraten deltar. Många har vittnat om vilken stor betydelse dessa ”vid-sidan-om-verksamheter” har haft för trivseln och för känslan av mening
och sammanhang i arbetet. Men betydelsen har inte bara varit social
utan många diskussioner under dessa sammankomster har också tydliga
avtryck i den vetenskapliga produktionen, kanske till och med varit avgörande.
Inledningsvis i forskningsgruppens utveckling var problemet att
bygga upp en tillfredsställande kompetens i gruppen och en tillräckligt stor kritisk massa, vilket krävde långsiktig planering och tålmodigt
arbete. Nu när verksamheten är framgångsrik med många kompetenta forskare, handledare och doktorander, och en omfattande produktion, kan intrycket bli att den är självgående. Detta är dock en villfarelse. Många utmaningar väntar när det gäller ledarskap, planering av
forskning och forskningsansökningar, handledning av doktorander och
forskningsrapportering samt inte minst att se till att den kunskap som
erövras även kommer medborgarna till del. En viktig utmaning blir
också att i en stor och växande forskningsgrupp få sammanhållningen
och gemenskapen att fungera. Jag känner en stor tillförsikt att Håkan
Larsson i samverkan med övriga handledare kommer att möta dessa utmaningar med stor framgång.

Doktorsavhandlingar från PIF-gruppen

1990-talet: De första avhandlingarna ser dagens ljus
Under det tidiga 1990-talet började den forskningsmiljö som LarsMagnus Engström var i färd med att bygga upp att bära frukt. Hans två
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första doktorander blev då klara med sina doktorsavhandlingar. Först ut
var Rolf Carlson som i maj 1991 i GIH:s aula försvarade avhandlingen
Vägen till landslaget: En retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju
idrotter.
I studien, som blivit klassisk och som idag drygt 20 år senare fortfarande utgör en viktig referenspunkt, riktades fokus mot hur utvecklingsprocessen till elitidrottare ser ut. Avhandlingens inriktning speglar tidsandan och var ett resultat av den debatt som började föras under 1980talet – och som fortfarande pågår – om hur idrott bäst ska utformas för
barn. De frågor som då diskuterades handlade till exempel om: Tidig
specialisering – är det nödvändigt för att bli bra? Vad innebär talang?
Hur kan ett litet land som Sverige fostra så många världsstjärnor? Den
senare frågan hade Rolf ägnat särskilt intresse redan i sin licentiatavhandling som blev klar 1987, och som inriktades mot att förklara det
”svenska tennisundret”.
I doktorsavhandlingen granskades vägen till toppen i sju olika idrotter
(brottning, fotboll, ishockey, handboll, längdskidåkning, orientering och
simning). Urvalet bestod av drygt 350 män och kvinnor fördelade på en
landslagsgrupp och en kontrollgrupp, den senare bestående av personer som vid 12 till 16 års ålder presterat på en liknande nivå som landslagsgruppen men som senare inte nått samma framgångar. De frågor
som låg till grund för studien och som, trots att de då besvarades, fortsätter att debatteras är: Vilka är de barn som blir bäst i idrott och hur
ska deras framgångar förklaras? Beror framgången på medfödda förutsättningar, som går att urskilja tidigt, eller är det träningens uppläggning och intensitet och den miljö som idrottarna vuxit upp i som är förklaringen? När började de träna och på vilket sätt har de tränat under
uppväxtåren? Specialiserade sig de unga tidigt eller höll de på med flera
idrotter?
Resultaten visar att de framgångsrika ungdomarnas väg till toppen
inte alls gått via tidigt urval och tidig specialisering. Tvärtom bedrev de
flesta många olika idrotter under uppväxttiden och de valde sin huvudidrott först i 15-16 årsåldern. De hade idrottat i föreningar där de trivts
och känt sig trygga och de hade haft ledare som de hyst förtroende för.
De flesta landslagsutövare kom från mindre orter och de hade inte upplevt något krav från omgivningen på att lyckas, varken från tränare eller från föräldrar. De kunskaper som denna avhandling bidrog med har
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betytt mycket för insikten om hur föreningsidrott bör utformas. Den la
också grunden för Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten Vill, som
kom 1995, där de riktlinjer som ska gälla – och som fortfarande gäller –
för barn- och ungdomsidrottens utformning anges.
Näst i tur att doktorera under Lars-Magnus Engströms handledning
blev Per Nilsson. I juni 1993 la han fram avhandlingen Fotbollen och moralen: En studie av fyra allsvenska fotbollsföreningar. Även denna studie
handlar om barns och ungdomars föreningsidrottande, men nu var det
moralfrågor, fair play och (o)benägenheten att följa regler som stod i fokus. På ett mer övergripande plan sökte avhandlingen bidra med en djupare förståelse av idrottens roll som uppfostringsmiljö – vilka normer
och värderingar lär man sig, både medvetet och omedvetet, genom att
idrotta? I det här specifika fallet: vad lär sig manliga fotbollsspelare om
vad som anses vara viktigt och mindre viktigt, hederligt och ohederligt,
moraliskt och omoraliskt? Kan det variera i olika föreningsmiljöer och
förändras det med stigande ålder?
För att besvara dessa frågor gjordes en omfattande datainsamling, både
av fotbollens historiska framväxt och av det sammanhang som tävlingsidrotten formades av och den befintliga miljön i fyra allsvenska fotbollsföreningar (IK Brage, GAIS, IFK Göteborg, Malmö FF). Det senare studerades bland annat genom analyser av regelefterlevnaden bland
herrspelare i nämnda föreningars senior-, junior- och ungdomslag. Totalt innebar det att cirka 200 spelare besvarade ett formulär som
– enkelt beskrivet – handlade om tre frågor rörande regler: Hur är det?
Hur borde det vara? Hur gör du?
Ett kort svar på dessa komplexa frågor är att i princip samtliga spelare
anser att det är viktigt att följa och respektera fotbollens regler men att
de flesta (särskilt de äldre spelarna) ändå tillstår att de spelar ojuste och
bryter mot regler när matchsituationen så kräver. Benägenheten att följa regler eller ej är beroende av en pågående inlärningsprocess där det
som tas för givet av en pojklagspelare, att följa regelboken och spela juste, inte är lika självklart för en äldre spelare. Att så är fallet beror på att
seniorspelets krav och preferenser med ålder och erfarenhet, som Per
skriver, ”inkorporeras till en i kroppen lagrad handlingsberedskap” och
att ”en känsla för praktiken stegvis inplanteras i spelarna”.
Vilka är de praktiska implikationerna av studien – hur ska man gå till
väga för att vidta åtgärder mot ojuste spel? En viktig slutsats i avhand-
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lingen är att idrottens roll som fostrare inte bara kan reduceras till en
fråga om ledarstil eller om att ha goda förebilder. Vad man lär sig måste
också relateras till ett större sammanhang som handlar om vilka värdeoch statushierarkier, traditioner och organisatoriska villkor – om vilken
kultur – som råder.
Ett annat viktigt bidrag med avhandlingen – för forskningsgruppens
utveckling på GIH såväl som för den samhällsvetenskapliga idrottsforskningens utveckling i Sverige – var det teoretiska ramverk som Per
introducerade. För att förstå hur fotbollens värden och normer reproduceras mellan generationer, och för att analysera hur en känsla för spelet och för vad som förväntas efter hand införlivas och förkroppsligas
hos idrottsutövare, använde han en begreppsapparat som utvecklats av
den franske sociologen Pierre Bourdieu. Genom att tillämpa ett kultursociologiskt perspektiv och teoretiska verktyg som fält, kapital och habitus på ett fruktbart sätt la Per med denna avhandling grunden för en
rad efterföljande studier, där Bourdieus tänkande kom att utgöra en betydelsefull utgångspunkt.

2000-talet: En ketchupeffekt ifråga om doktorsavhandlingar
Under 1990-talet blev alltså två doktorander i pedagogik klara med sina
avhandlingar. De inspirerade många och under Lars-Magnus Engströms goda ledarskap följde ytterligare en rad doktorander i Rolfs och
Pers spår. Under det första decenniet av det nya århundradet producerades nästan en avhandling per år i pedagogik med idrottsinriktning. Ytterligare elva forskarstuderanden som ingick i PIF-gruppen blev färdiga doktorer. Två av dessa kan kallas Engströms ”akademiska barnbarn”
då Per Nilssons tämligen snabbt meriterade sig och blev handledare (till
Håkan Larsson och Åsa Bäckström). I det följande ges en kortfattad beskrivning av de frågor och den tematik som de doktorsavhandlingar
som producerades mellan åren 2000 och 2009 behandlade.
De små konstruktörerna. Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete – så var namnet på Birgitta Fagrells avhandling från år 2000. Som titeln antyder handlar studien om
hur barn konstruerar, eller skapar sin förståelse av vad som anses manligt och kvinnligt, och om vad som förväntas av män och kvinnor i olika sammanhang: när det gäller i) kroppen – hur den ska se ut och vad
den ska användas till, ii) idrotten – vilka som är de rätta utövarna av oli-
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ka idrotter, iii) familjen – vad den består av och vem som gör vilka sysslor och, slutligen, iv) arbetet – vem som förväntas jobba med vad. I avhandlingen framkommer att även barn har könsstereotypa föreställningar och att dessa är starkare på ett abstrakt än på ett konkret plan,
det vill säga de blir mindre framträdande då barn uttalar sig om egna
erfarenheter och upplevelser. Birgittas avhandling och teoretiska resonemang runt genus blev startskottet för en mängd framtida studier, där
det blev självklart att anlägga ett genusperspektiv på det som studerades.
Även i Håkan Larssons avhandling som kom snart efter, år 2001, stod
frågor om genus och idrott – om vad som anses manligt och kvinnligt
i förhållande till idrott – i förgrunden. Titeln lyder Iscensättningen av
kön i idrott: En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan, och
den handlar – enkelt uttryckt – om hur vår förståelse av oss själva som
män och kvinnor skapas genom utövandet av idrott. Syftet var att studera hur manlighet och kvinnlighet konstrueras i olika (idrotts)sammanhang. Tre skilda typer av material analyserades: intervjuer med
friidrottande tonåringar och deras tränare, texter av idrottsideologisk
karaktär samt idrottsrelaterade avhandlingar publicerade 1950-1990.
Den övergripande tematiken handlar om hur synen på och kunskap om
kön, kropp och sexualitet förhåller sig till makt och dominansförhållanden. Med en sådan ansats introducerade Håkan en ny fransk teoretiker,
Michel Foucault, och ett nytt perspektiv, det poststrukturalistiska, och
det kom att få stor betydelse för forskningsgruppens framtida inriktning och framgång.
Studier om den föreningsdrivna barn- och ungdomsidrotten och,
inte minst, om vad man lär sig av att bedriva idrott – förutom idrott
– har varit ett kontinuerligt kunskapsintresse för forskningsgruppen.
Karin Redelius avhandling från 2002, Ledarna och barnidrotten: Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran, utgjorde en förlängning av Per
Nilssons inledande fråga om vad idrotten fostrar till. Fokus riktades
mot idrottsledare för barn och ungdomar för att belysa vilka de är, hur
de ser på idrott och på sitt uppdrag och vad de vill förmedla till de unga
de tränar. Syftet var att analysera vad som värdesätts inom barn- och
ungdomsidrotten: Premieras prestation och framgång eller lagkänsla
och samarbete? Är rörelseglädjen och leken i fokus eller dominerar det
seriösa och allvarsamma? Och hur vill ledarna att barnen ska bete sig?
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Studiens perspektiv var kultursociologiskt och genusteoretiskt och gav
ett väsentligt bidrag till frågan om vad som kännetecknar idrotten som
uppfostringsmiljö.
Den fjärde doktorsavhandlingen som producerades av medlemmar i
forskningsgruppen på lika många år i början av 2000-talet var Suzanne Lundvall och Jane Meckbachs Ett ämne i rörelse: Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944-1992. Som titeln anger handlar
studien om idrottslärarutbildningen och om hur ett specifikt innehåll,
gymnastikämnet i detta fall, har formats och omformats över tid. De
data som samlades in bestod av verksamhetsrapporter och andra skrivna
dokument samt intervjuer med tidigare anställda liksom av filmsekvenser från lärosätets årliga uppvisningar (en del av dessa går att beskåda på
den CD som följer med avhandlingen). Följaktligen har delar av materialet bearbetats genom en visuell analys, vilket gav en god introduktion
till ett nytt forskningsområde – kroppsövningens estetik. Avhandlingen
gav också värdefulla inblickar i hur och varför en viss kroppsövningskultur förändras över tid med avseende på omfattning och innehåll.
Om ovanstående avhandling delvis var en resa tillbaka i tiden, var
den nästkommande desto mer inriktad mot att belysa några av nutidens
trender – skateboard och snowboard. I studien Spår: Om brädsportkultur,
informella lärprocesser och identitet, som kom 2005, undersöker Åsa Bäckström hur mening skapas genom brädåkande liksom hur lärande går till
och vad man lär sig (förutom att åka bräda). Tematiken i Åsas avhandling ligger i gränslandet mellan ungdomskultur- och idrottsforskning.
Metoden är etnografisk och fältanteckningar av olika slag såväl som intervjuer, tidskrifter, videofilmer och nätsidor utgör det rika empiriska
underlag som analyserats. Brädsport utövas av unga, ofta enbart i åsyn
av unga och, åtminstone när det gäller skateboard, ofta också på platser som normalt inte byggts eller iordningsställts för idrottsutövande.
En av avhandlingens styrkor var således att fokus riktades mot att förstå
hur lärande sker i en idrottslig miljö som, för ovanlighetens skull, inte
organiseras och leds av vuxna.
Även nästkommande avhandling kretsade kring ett nutida fenomen
och handlar om 2000-talets intresse för upplevelseidrotter, eller så kallade
äventyrssporter. År 2006 blev Johan Arnegård klar med studien Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola. I de intervjuver som Johan
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gjorde med klättrare, offpiståkare och hängflygare framkom att många
upplevde flow då de utövade sin sport – de var intensivt närvarande i nuet,
fokuserade och lyckliga! Slutsatsen var att ett sådant tillstånd är pedagogiskt gynnsamt och underlättar för lärande. I avhandlingen ställs därför även frågan om elever i grundskolan någonsin har liknande flowupplevelser. Svaret som gavs är att det händer att skolelever känner ett engagemang, att de är fokuserade och upplever glädje, och att detta särskilt
är i samband med undervisning i de praktiskt-estetiska ämnena. En
viktig pedagogisk slutsats är därför att om både kroppen och sinnena är
med – och om man själv känner att man styr och har kontroll över aktiviteten – kan en stor tillfredsställelse infinna sig hos skolelever och förutsättningarna för lärande är då särskilt goda.
År 2008 kom Bengt Larssons avhandling Ungdomarna och idrotten:
Tonåringars idrottande i fyra skilda miljöer. De centrala frågorna var: Vilka
fritidsvanor har 16-åringar och vilken ställning har idrott i ungdomars
liv? Är, och i så fall på vilket sätt, ungdomarnas idrottsvanor relaterade
till deras socioekonomiska och etniska bakgrund? Hur påverkar lokala förhållanden ungdomars idrottande? Avhandlingens tematik berör
idrottens tillgänglighet; om hur livsvillkoren inverkar på ungdomars
möjligheter att bedriva idrott och i vilka former utövandet kan ske. Slutsatsen är att utsikterna att bedriva idrott är begränsade för stora grupper av ungdomar i samhället. Och än värre är att föreningsidrotten, det
vill säga den idrott som stöds med offentliga medel, är den idrottsform
där deltagandet i störst utsträckning är villkorat. En hög socioekonomisk position ökar nämligen benägenheten att föreningsidrotta. Det är
ett av flera viktiga bidrag med avhandlingen – och ett bidrag som inte
minst manar till idrottspolitiska åtgärder.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det under perioden 1991
till 2008 producerades nio doktorsavhandlingar inom ramen för forskningsgruppens verksamhet. De flesta var inriktade mot att belysa skilda
aspekter av idrottsrörelsens föreningsdrivna verksamhet, men i ett par
stod idrottslärarutbildningen i förgrunden. Studiernas teoretiska ansatser var ofta inspirerade av sociologiskt färgade perspektiv men frågeställningarna var pedagogiska. Främst handlade de om att på olika sätt
belysa och öka kunskapen om de lärande- och påverkansprocesser som
sker i och omkring människors idrottsutövande.
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PIF-gruppens signum växer fram
Efter hand som verksamheten inom PIF-gruppen fick en allt fastare
form och i och med att produktionen av doktorsavhandlingar kom
igång på allvar, så kom även gruppens vetenskapliga profil att tydliggöras. När Mange Engström startade den idrottspedagogiska forskningen mot 1960-talets slut, dominerade psykologiska perspektiv inom pedagogikforskningen. Efter hand kom de vetenskapliga referensramarna
inom pedagogiken successivt att förskjutas mot sociologisk teoribildning och så skedde även inom idrottspedagogiken. Håkan Larsson beskriver i sitt kapitel ”Den levda kroppen och fysisk aktivitet som social erfarenhet – om framväxten av teorin om idrottens praktiker” i Leve
idrottspedagogiken! En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström (HLS
Förlag, 2005) hur Manges förståelse av människors fysiska aktivitetsvanor successivt förändrades. Perspektivet försköts från ett psykologiskt
och positivistiskt perspektiv, via ett interaktionistiskt till ett kultursociologiskt perspektiv. Denna förskjutning märks även hos de doktorander
som Mange handledde. Den teoretiska referensramen i Rolf Carlsons
avhandling Vägen till landslaget (1991) utgörs av Urie Bronfenbrenners
ekologiska, eller interaktionistiska, modell. I Per Nilssons avhandling
Fotbollen och moralen (1993) är det istället Pierre Bourdieus kultursociologiska begrepp som kommer till uttryck. Även om Bourdieus begreppsapparat inte används i alla de påföljande avhandlingarna, så gör
den det i flera redan nämnda (Redelius, 2002; Arnegård, 2006; B. Larsson, 2008), liksom i ytterligare några som kommer att beröras nedan
(L. Larsson, 2009; Backman, 2010). Däremot kan man nog säga att det
övergripande perspektivet i alla gruppens avhandlingar, åtminstone
fram till skrivande stund, i någon mening är kultursociologiskt
Under det kultursociologiska paraplybegreppet ryms en rad olika
teori- och begreppsbildningar. Påfallande många av forskarna i PIFgruppen har ”fallit för” fransk teoribildning. En annan fransk ledstjärna, utöver Bourdieu, har filosofen och idéhistorikern Michel Foucault
varit (H. Larsson, 2002; Svender, 2012; Liljekvist, 2013). Flera av avhandlingarna har inkluderat ett genusperspektiv, antingen på ett genomgripande plan (Fagrell, 2000; H. Larsson, 2001; Svender, 2012), eller som en aspekt av studien (Redelius, 2002; Lundvall & Meckbach,
2003; Bäckström, 2005; B. Larsson, 2008; L. Larsson, 2009). I fokus för
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den kultursociologiska ansatsen står idrottsverksamhetens kultur, det
vill säga de normer och värden som präglar verksamheten och som måste
accepteras och läras av deltagarna för att verksamheten ska bli meningsfull för dem. Inom kulturforskningen finns alltid ett här och ett nu, det
vill säga, forskningen syftar inte till att peka på några allmänna lagbundenheter och heller inte till att dra några generella slutsatser (men möjligen inom ramen för ett socialt, kulturellt och historiskt här och nu).
Förståelse är mer centralt än förklaring inom denna forskning, åtminstone vad gäller orsaksförklaringar.
En annan central aspekt inom den kultursociologiska forskningen
är det kritiska synsättet. Detta synsätt inverkar på hur forskarna i PIFgruppen förstår idrotten, liksom vilket förhållningssätt de ska ha till
”den praktiska idrotten”. Det senare får konsekvenser för vilka slutsatser och ”rekommendationer till praktiker” som forskningen mynnar ut
i. I det kritiska synsättet ryms en ganska tydlig uppdelning mellan forskare och praktiker. Forskningen syftar inte endast till att kartlägga och
presentera de synsätt på verksamheten som dominerar inom idrotten.
En viktig aspekt är att presentera ny förståelse för de villkor som inverkar på barns, ungdomars och vuxnas deltagande, där verksamheten gestaltas på ett nytt och gärna oväntat sätt. Successivt har en strävan vuxit
fram bland forskningsgruppens medlemmar att vara idrottens ”kritiska
vänner” samtidigt som man aktivt sökt samverkan med idrottsrörelsen
och skolan i olika frågor.
Att vara idrottens kritiska vänner innebär att forskarna i PIF-gruppen tar på sig rollen av att vara något av ”djävulens advokater” i frågor
som är viktiga för idrottens utveckling ur ett pedagogiskt och samhälleligt perspektiv. Det kan gälla barns fostran och barns och ungas möjligheter till inflytande och delaktighet i beslut i idrottsliga sammanhang,
såväl i skolan som på fritiden. Det kan gälla jämställd idrott. Och det
kan gälla vuxnas möjligheter att delta i motions- och rekreationsidrott.
I linje med den kultursociologiska forskningens ambitioner att skapa
ny förståelse (snarare än ”rätt” förståelse) syftar den kritiska forskningen till att föreslå tolkningar som annars i idrottsliga sammanhang lätt
bortses ifrån, eller ”glöms bort”. I grund och botten syftar den kritiska
forskningen till att hjälpa, snarare än att stjälpa, idrottsverksamheterna.
Idrott i skolan och arbetslivet samt på fritiden är värd att kämpa för och
utveckla.
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På senare tid har den sociologiskt inriktade forskningen i PIF-gruppen kompletterats med ett didaktiskt perspektiv där undervisnings- och
lärprocesser i skolämnet idrott och hälsa står i fokus. En ambition med
denna forskningsinriktning har varit att ”minska gapet” mellan forskning och praktik/praktiker. Delvis har denna problematik lösts genom att anta verksamma lärare i idrott och hälsa till forskarutbildning
i idrottsvetenskap. Delvis har den också lösts genom att forskarna sökt
sig till ny teoribildning. Lärandeforskningen dominerades länge av behavioristisk och kognitivistisk teoribildning, men under de senaste två
decennierna har en ny typ av teoribildning – den sociokulturella teorin – vuxit fram; en teori vari lärande förstås som situerat i ett socialt,
kulturellt och historiskt grundat här och nu, det vill säga utifrån utgångspunkter som på ett gynnsamt sätt gått att länka till den kultursociologiska teoribildning som dominerat inom PIF-gruppen. På så sätt
har det blivit möjligt för flera av gruppens forskare, bland annat Håkan Larsson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach och Karin Redelius, att
bedriva kritisk forskning om idrott utifrån kultursociologiska utgångspunkter parallellt med idrottsdidaktisk forskning om idrott och hälsa
utifrån sociokulturella utgångspunkter.

De stora forskningsprojekten
PIF-gruppens utveckling var initialt länkad med produktionen av doktorsavhandlingar. Men forskning har även bedrivits av gruppens disputerade lärare. Efter hand som gruppen har etablerat sig på forskningsfältet, har även arbetet med större forskningsprojekt ökat.

MOL: Motion och livsstil – en 38 årig uppföljningsstudie
På sätt och vis startade den svenska idrottspedagogiska forskningen år
1968. Då vände sig Lars-Magnus Engström till 91 slumpmässigt utvalda
skolklasser i åk 8 i Malmöhus, Örebro, Stockholms och Västerbottens
län med ett frågeformulär kring ungdomars inställning till skolämnet
gymnastik (det dåvarande namnet på ämnet) och idrottsaktiviteter under fritiden. De drygt 2000 personerna var då i 15-årsåldern. Förnyad kontakt och informationsinsamling har sedan tagits med samma undersökningsgrupp vid ytterligare sex tillfällen. Vid det senaste tillfället,
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2006/2007, då cirka 1500 personer besvarade ett frågeformulär, uppgick
bortfallet till 23 procent – 38 år efter den första datainsamlingen. Studien har avrapporterats i ett tiotal böcker, i svenska vetenskapliga artiklar samt i ett 15-tal internationellt publicerade artiklar. De resultat som
presenteras i det följande gäller således en undersökning av samma individer från 15 till 53 års ålder, det vill säga en uppföljning på 38 år.
Studiens huvudsyfte var att kartlägga motionsvanornas omfattning och
inriktning samt belysa hur olikheter i idrottsliga erfarenheter under barn
och ungdomsåren, liksom också skillnader i social bakgrund och nuvarande social position, avspeglas i motionsvanorna i medelåldern. Teoretisk utgångspunkt för analysen av förändringar och olikheter i ungas och
medelålders kvinnors och mäns livsstilar har tagits i Bourdieus teoretiska referensram och begrepp.
Det mest iögonfallande, och kanske mest oväntade, resultatet var att
det med hjälp av uppgifter från 15-års ålder, om social bakgrund (kulturellt kapital), bredd av idrottserfarenheter och gymnastikbetyg, gick
att göra en förhållandevis säker prognos om motionsvanor 38 år senare,
medan omfattning av idrottsutövning och medlemskap i idrottsförening var av försumbar betydelse. Att specialisera sig på endast en eller två
idrotter under ungdomsåren tycks inte utgöra den optimala förberedelsen för en fysiskt aktiv livsstil som medelålders.
Det råder heller ingen tvekan om att motionsutövning i medelåldern
är tydligt relaterad till social position (utbildningskapital). Att man ska
träna för att förbättra sin hälsa och för att kontrollera och disciplinera
sin kropp, tycks således falla samhällets övre skikt i smaken. Motionsvanorna var mest utbredda bland högskoleutbildade i stadsmiljö, där flera
i vänskapskretsen hade samma intresse, och minst utbredda bland lågutbildade som bodde i glesbygd med få vänner som motionerade. Skillnaderna är iögonfallande. Här ska också nämnas att intresse för natur
och friluftsliv var tydligt kopplat till motionsutövning.
Det utbud av aktiviteter, som erbjuds denna medelålders generation
(födda 1953), tycks företrädesvis vara anpassat till medelklassens livsstil
och till vad som i denna sociala kategori igenkänns som värdefullt och
statusgivande. Motionsutövning är socialt och kulturellt impregnerad
och kan därmed också utgöra en social markör.
Det samband som erhölls mellan bredden i idrottserfarenheter från
ungdomsåren, i skola och på fritid, och motionsvanor långt senare i livet
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leder till slutsatsen att barn bör ges tillfälle till erfarenheter och lärande
av en rad skiftande aktiviteter. Skolans ämne idrott och hälsa, som alla
barn har erfarenheter av, blir här av central betydelse. För idrottsrörelsens del måste fler dörrar öppnas, och hållas öppna. Barnen måste
ges möjlighet att prova på och lära sig fler idrotter. För att bredda det
idrottsliga lärandet måste idrottsföreningarna samarbeta istället för att
konkurrera.

SIH: Skola-Idrott-Hälsa
År 2001 påbörjades vid GIH en för Sverige och i internationella
sammanhang unik flervetenskaplig datainsamling, benämnd SkolaIdrott-Hälsa (SIH-studien). Utgångspunkten för studien var livsstilsförändringar i västvärlden som medfört minskad fysisk aktivitet, trots
att människans behov av fysisk aktivitet kvarstår. Samhällsutvecklingen medförde en oro för barns och ungdomars hälsa ur såväl ett kortsom långsiktigt perspektiv. I utgångspunkterna för SIH betonades också den betydelse fysisk aktivitet och motorisk träning har för barns och
ungdomars sociala och personliga utveckling.
Efter en ansökan från professor Lars-Magnus Engström och professorsgruppen vid dåvarande Idrottshögskolan (nuvarande GIH), blev
högskolestyrelsen övertygad om att GIH var ett lärosäte som skulle ta
ansvar för ett dylikt flervetenskapligt projekt. Projektet låg väl i linje
med högskolans uppdrag. Inte sedan 1970-talet och Västeråsstudien hade
lärosätet, under P-O Åstrands och Olle Halldéns ledning, riktat ett
mer fördjupat och långsiktigt intresse mot barns och ungas livsstilsfrågor. Inledningsvis kom SIH att finansieras av GIH, därefter har uppföljningsstudierna i hög grad externfinansierats med medel från Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning. SIH genomfördes initialt
med forskare från GIH, dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Sedan 2004 har i princip
samtliga involverade haft någon form av anställning på GIH. Vetenskapligt huvudansvarig har över åren professor Lars-Magnus Engström
(pedagogik) varit, initialt med stöd från professorerna Björn Ekblom
(fysiologi), Jan Lindroth (idrottshistoria) och Per Renström (idrottsmedicin). Projektledare har varit Gunilla Brun Sundblad (2001-2010), Suzanne Lundvall (2001, 2007-2010) och Erik Backman (2002).
Det övergripande syftet med SIH-studien var (och är fortsatt) att
kartlägga villkoren för barns och ungdomars fysiska aktivitet i skola
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och på fritid, belysa omfattningen av denna aktivitet samt undersöka
vilka medicinska, fysiologiska och sociala konsekvenser som olikheter
i fysisk aktivitet medför. Av särskild vikt var att studera förändringar
över tid och med stigande ålder samt att belysa betydelsen av skilda uppväxtvillkor för omfattning och inriktning av fysisk aktivitet i olika former.
I basstudien, SIH 2001, samlades data in från cirka 2000 elever i åldrarna 9, 12 och 15 år, från slumpmässigt utvalda skolor i hela landet.
Eleverna, som gick i skolår 3, 6 och 9, genomförde fysiologiska, motoriska och idrottsmedicinska tester. Antropometriska data (bland annat
längd och vikt) registrerades och eleverna fick dessutom besvara två enkäter. Den ena enkäten berörde elevernas inställning till idrott och annan fysisk aktivitet, i vilken omfattning de var idrottsligt och på annat
sätt fysiskt aktiva samt mer övergripande fritidsvanor och levnadsvillkor. Den andra enkäten var av allmän medicinsk karaktär med frågor
om upplevt hälsotillstånd och idrottsskador.
Fyra olika uppföljningsstudier har genomförts hittills: SIH 2002,
2004, 2007 och 2010. Arbetet med data från SIH 2010 pågår fortfarande, bland annat inom ramen för doktorandprojekt kring motorisk
kompetens respektive ungas medlemskap inom organiserad idrott under
uppväxtåren. Fem avhandlingar (Sandahl, 2005; Ekblom, 2005; Jansson,
2007; Brun Sundblad, 2006, Thedin Jakobsson 2014) och en mängd
internationella och nationella artiklar samt två antologier (Mellan Nytta
och Nöje, 2004; Idrottsdidaktiska utmaningar, 2007) har utgått från SIHdata. Därtill har projektet redovisats i tre temanummer i Svensk
idrottsforskning, 2002:3, 2004: 4 och 2008: 4, utmynnat i ett stort antal
kandidat- och magisterarbeten samt, från 2013, även mastersarbeten.
Genom de olika studierna börjar en bild av hur villkoren för och omfattningen av barns och ungas aktivitetsmönster under 2000-talets inledning ser ut och hur detta har förändrats över uppväxtåren. Nedan
följer ett kortare axplock av resultat från de genomförda studierna.
Den fysiska aktiviteten hos svenska barn och ungdomar varierar avsevärt såväl mellan enskilda individer som mellan skolor. Mer än var
tredje flicka och pojke i 15-16-årsåldern bedömdes ha en fysisk aktivitetsnivå som inte var tillräcklig för att upprätthålla en god hälsostatus.
De elever som var fysiskt inaktiva på sin fritid var inte heller aktiva på
lektionerna i idrott och hälsa. De hade också sämre studieresultat. De
flesta eleverna blev medlemmar i en förening vid 7-8 års ålder. I den un-
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dersökta gruppen var cirka hälften medlemmar vid 15-16 års ålder och
runt en tredjedel kvarstod i gymnasieåldern.
Det motoriska testet visade att 10 procent av eleverna torde ha svårt
att klara av de uppnåendemål i skolämnet idrott och hälsa som då fanns
stipulerade för år 5 och 9. Resultaten beträffande allsidig motorisk kompetens pekar på starka samband mellan motorisk förmåga och grad av
fysisk aktivitet.
Det återfanns också avsevärda inbördes skillnader mellan skolorna när det gällde förekomst av värk och upplevd dålig hälsa. Framförallt rapporterade flickor ökad ohälsa med stigande ålder. Bland de elever som deltog i basstudien, och som nu är unga vuxna, framkommer
i ännu opublicerade data att den fysiska aktiviteten har stor betydelse
för de ungas upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skillnaderna mellan
pojkars och flickors upplevelse av hälsa minskar också med åren. I intervjudata framkommer att rutiner som regelbunden fysisk aktivitet och/
eller medverkan i organiserad idrott bidrar till en känsla av kontroll och
ökat fokus i vardagen, vilket bidrar till minskad oro och stress.
Beträffande ämnet idrott och hälsa deltog majoriteten av de undersökta eleverna i undervisningen. Eftersom långt ifrån alla elever är fysiskt aktiva på sin fritid, talar detta för att ämnet har stor betydelse för
elevernas totala fysiska aktivitetsgrad. Med åldern minskade dock den
positiva inställningen till ämnet. Spridningen av tid till förfogande för
idrottsämnet var år 2001 mellan 40 minuter/vecka till 140 minuter/
vecka för de undersökta skolorna. Den vanligast förekommande tidsrymden för idrottsämnet var 2 x 60 minuter/vecka. När eleverna skulle
uttrycka sig om meningen med ämnet handlade det om ett tillfälle till
fysisk aktivitet. De uppfattade framförallt att de lärde sig idrottsliga aktiviteter samt att man fick motion och bra kondition av att delta i ämnet.
I lärarstudierna från 2001 och 2007 angav lärarna en bred målsättning med ämnet men att de arbetade mot en rad begränsande yttre
ramfaktorer: brist på tid, stora elevgrupper, dåliga lokaler och många
arbetsuppgifter. Ämnesinnehållet var dock överraskande lika, oavsett
hur mycket eller lite tid lärarna hade till förfogande.
Slutligen visar SIH-studien att fysiskt aktiv skolpendling, det vill
säga att gå eller cykla till skolan, utgör en ansenlig och viktig volym av
fysisk aktivitet i relation till de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Detta resultat, tillsammans med övriga
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data, kom att synliggöra att begreppet vardagsmotion också behöver inkluderas i studiet av barns och ungas fysiska aktivitets- och livsstilsvanor.
SIH innehåller redan nu en unik databank där livsstilens, och då särskilt den fysiska aktivitetens, betydelse för hälsotillståndet kan följas
från barnaåren upp till vuxen ålder. Det har utgjort en mycket viktig
plattform för stora delar av PIF-gruppens forskningsfrågor, meritering
och möjligheter till externfinansiering av andra projekt, exempelvis för
forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD, nedan) samt andra
projekt där skolämnet varit i fokus. Dess framtid är i skrivande läge
osäker. Som alltid ’står och faller’ forskningsprogram med hur finansieringen kan säkerställas. Ett är dock klart, SIH har satt det 200-åriga lärosätet på kartan vad gäller kunskap om skolämnet idrott och hälsa samt barns och ungas villkor och förutsättningar för fysisk aktivitet,
upplevd hälsa, motorik och livsstilsvanor.

KIS: Kön-Idrott-Skola
Mot bakgrund av förändringar i kursplanen för ämnet idrott och hälsa
samt den strävan i läroplanens allmänna del att ”motverka traditionella
könsmönster”, påbörjades i början av 2000-talet arbetet med det så kal�lade KIS-projektet. En ansökan gjordes till Vetenskapsrådet, och utfallet blev positivt. Forskningsprojektet (där Per Nilsson, Birgitta Fagrell,
Håkan Larsson och Karin Redelius medverkade) beviljades drygt 3 miljoner kronor miljoner under perioden 2001-2004.
Akronymen KIS står får Kön-Idrott-Skola, men projektets officiella
benämning var Konstruktionen av kön och synen på kroppen i skolans idrottsundervisning. Namnet ger en signal om studiens ambition och vetenskapliga perspektiv. En av ansatserna i KIS-projektet var att undersöka hur denna kön konstrueras i undervisningen samt att analysera och
diskutera vilka konsekvenser föreställningar om kön får för flickors och
pojkars lärande och syn på sig själva. En vidare målsättning var att skapa underlag för ett fortsatt samtal om själva praktiken, det vill säga om
innehållet i och formerna för undervisningen.
Studien tog avstamp i modern genusteori, huvudsakligen så kallad
konstruktionistisk sådan. En strävan var att överskrida klyftan mellan
traditionella strukturella och fenomenologiska perspektiv. För den speciellt intresserade läsaren hänvisas här framför allt till arbeten av Pierre

228

Bourdieu, Michel Foucault och Judith Butler och deras efterföljare samt
till den fenomenologiska traditionen efter ”kroppsfilosofen” Maurice
Merleau-Ponty. En grundläggande utgångspunkt i KIS-projektet var att
det inte är fruktbart att tala om flickor och pojkar, kroppar och könsskillnader utan att sätta in dessa i ett undervisningssammanhang.
Könsskillnader, och även möjligheterna att bryta traditionella könsmönster, är alltid en konsekvens av sammanhanget; av hur själva praktiken utformas. Antagandet är således att det är undervisningen, dess
innehåll (i termer av aktiviteter) och arbetsformer som skapar könsskillnader genom att de värden som omhuldas i dessa aktiviteter och
arbetsformer ofta är behäftade med traditionella föreställningar om
manlighet och kvinnlighet. Sådana föreställningar genererar i sin tur
uppfattningar om vilka som kan och vilka som inte kan aktiviteten ifråga samt vilka man måste anpassa för och vilka som har erfarenhet av
denna aktivitet.
De könsmönster som kan iakttas då man studerar undervisning i
idrott och hälsa är komplexa. Några av de viktigaste slutsatserna från
KIS-projektet är att det som värdesätts i ämnet (utan att det nödvändigtvis värdesätts i den nationella kursplanen) i stor utsträckning uttrycker värden som traditionellt förknippas med manlighet. Dessa värden och föreställningar kommer till uttryck:
- i urval av undervisningsinnehåll, om man med det menar olika fysiska
aktiviteter ofta inlånade från tävlingsidrotten som bär en maskulin prägel
- i de synsätt på manlighet och kvinnlighet som framträder i sätten att
undervisa: till exempel benägenheten att hylla maskulina prestationer,
samtidigt som kraven för och förväntningar på flickor sänks
- i de synsätt på manlighet och kvinnlighet som visar sig i betygsättningen: att mätbara prestationer, gärna när det gäller styrka, uthållighet
och idrottsliga resultat, premieras framför estetiska uttryck och reflektion
- att pojkar och flickor i förhållande till dessa föreställningar och värden
ofta hittar olika sätt att utöva motstånd, framför allt att pojkar kan vara
fysiskt aktiva, men inte precis på det sätt som läraren avser, och att flickor drar sig undan och lägger sig på en ”lagom” nivå.
Trots idrottslärarnas tämligen goda insikter i detta ”spel”, medför en
pragmatisk inställning bland lärarna till hur problematiska pojkar och

229

flickor ska hanteras att genusordningen underblåses och upprätthålls,
snarare än utmanas. Att på ett mer grundläggande sätt utmana genusordningar skulle innebära att man också utmanar föreställningar om
vilket innehåll, vilka arbetssätt och vilka bedömningsgrunder som är
eftersträvansvärda i ämnet. En slutsats i KIS-projektet blev att det är
den typen av förändringar som måste ske för att skapa ett ämne där kön
inte har någon betydelse för utvecklingen av en positiv syn på idrott och
på den egna kroppen.
KIS-projektet renderade i en ansenlig mängd artiklar i internationella
vetenskapliga tidskrifter, rapporter och populärvetenskapliga artiklar.
Projektet medverkade till att stärka och profilera gruppen, och det utgör ett viktigt bidrag till den vetenskapliga kunskapsuppbyggnad om
ämnet idrott och hälsa som påbörjades under 2000-talet.

SKOJ
Delvis som en följd av arbetet med KIS-projektet fick GIH och PIFgruppen i uppdrag av Skolverket att utreda hur genus och eventuellt andra sociala faktorer inverkar på flickors och pojkars möjligheter att nå
målen i idrott och hälsa. Medel från Skolverket möjliggjorde för lektorerna Birgitta Fagrell, Jane Meckbach, Karin Redelius och Suzanne Lundvall att bedriva forskning i projektet. Därtill anställdes Susanne Johansson, fil.mag. i sociologi, som projektassistent. Håkan Larsson
ledde projektet, som snabbt kom att benämnas SKOJ-projektet (SKolverket Och Jämställdhet). SKOJ-projektet var sammansatt av tre delstudier, en kartläggningsstudie med kvantitativa data från Skolverket och
från ett frågeformulär, en intervjustudie där 17 lärare i idrott och hälsa i
Mälardalen och stockholmsområdet deltog samt en observationsstudie i
stockholmsområdet där undervisningen med sex klasser i årskurs 9 observerades under fyra lektioner.
Studien sattes in i ett sociokulturellt sammanhang, där Pierre Bourdieus begreppsapparat kombinerades med ett antal didaktiska frågor,
framför allt kring undervisningsupplägg och urval av aktiviteter på lektionerna. Resultatet av analysen rapporterades till Skolverket sommaren 2010 i internrapporten ”Jämställda villkor i idrott och hälsa – med
fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse”. Denna internrapport kom
att bilda huvudsakligt underlag för Skolverkets rapport På pojkars planhalva? Ämnet idrott och hälsa ur ett jämställdhets- och likvärdighetsperspek-
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tiv (Skolverket, 2010). Viktiga slutsatser av studien var att jämställdhetsproblematiken i idrott och hälsa inte bör behandlas som en isolerad
fråga, utan i så stor utsträckning som möjligt sättas i relation till ämnesdidaktiska överväganden. En tydlighet kring målen med ämnet och undervisningen samt ett medvetet och allsidigt urval av lektionsaktiviteter
bidrar till att jämställa flickors och pojkars möjligheter att nå godkänt i
idrott och hälsa. Studien påvisade också de skilda villkor som gäller på
olika skolor. Det ter sig lättare att skapa en kunskapsinriktad undervisning – som hänger samman med små skillnader i betyg mellan flickor
och pojkar – med en homogen elevgrupp, särskilt om eleverna kommer
från privilegierade samhällsgrupper (svensk bakgrund, akademiskt utbildade föräldrar). I skolor med mer heterogena elevgrupper, där många
elever kommer från mindre privilegierade samhällsgrupper, verkar undervisningen bli mer aktivitetsinriktad (och präglad av tävlingsidrott) –
och där blir även skillnaderna i betyg mellan flickor och pojkar större.
Såväl kartläggningsstudien som observationsstudien antydde emellertid att elevernas sociala position är den mest utslagsgivande faktorn, relativt sett mer än både kön och härkomst.

KUL: Kunskap-Undervisning-Lärande
I efterdyningarna av skolreformen 1994 och parallellt med den ökande akademiseringen inom idrottslärarutbildningen, kom forskningen
om skolämnet idrott och hälsa att skjuta fart. Den tidiga forskningen,
ovan gestaltad i form av SIH- och KIS-projekten, bedrevs i huvudsak
inom ramen för sociologiska (ofta genusteoretiska) och läroplansteoretiska perspektiv. Denna forskning gav ovärderlig kunskap om situationen i ämnet idrott och hälsa, men den teoretiska referensramen matchade inte helt de intressen för ämnesdidaktik och frågor om lärande som
uppstått i branschen. Under hösten 2007 tog Håkan Larsson vid GIH
och Eva Olofsson vid Umeå universitet initiativet till en workshop, förlagd till Umeå, där forskare från hela landet diskuterade ”Teoretiska utmaningar om/i/för idrott och hälsa”. Workshopen mynnade 2008
ut i en ansökan om forskningsmedel till Vetenskapsrådet för projektet
”Idrott och hälsa – ett ämne för lärande?”, ett samverkansprojekt mellan
GIH (Håkan Larsson och Karin Redelius) samt universiteten i Göteborg, Umeå och Örebro, där GIH är huvudman (vetenskaplig ledare var
Håkan Larsson). Konkurrensen om forskningsmedel hos Vetenskapsrå-
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det är emellertid hård och det krävdes tre försök innan ansökan, bifölls.
Våren 2011 startade arbetet i projektet, populärt kallat KUL-projektet (Kunskap – Undervisning – Lärande), som kom att vägledas av sociokulturella teorier om undervisning och lärande. Videoobservationer,
intervjuer och dokumentanalyser genomfördes under läsåret 2011-2012
på åtta skolor, en högstadieskola och en gymnasieskola på de i projektet ingående orterna. Studien fick en kvalitativ inriktning, där särskilt
intresse riktades mot händelser under lektionerna som, med utgångspunkt i den teoretiska referensramen, kunde sägas vara kritiska för vad
elever lär sig i undervisningen i idrott och hälsa. Både lärare och elever
fick, i samband med intervjuerna, möjlighet att titta på och kommentera
särskilda händelser under de videofilmade lektionerna. Denna metodik
gav forskargruppen möjligheter att kombinera objektiverande analyser
av de videofilmade händelserna med analyser av lärares och elevers upplevelser av samma händelser. På så sätt kunde de ämnesdidaktiska analyserna av undervisnings- och lärprocesser också ges en mer praxisnära
dimension än vad som hittills varit fallet i forskningen om idrott och
hälsa.
Forskningen inom KUL-projektet pågår fortfarande, men de preliminära analyserna antyder att undervisningen i ämnet idrott och hälsa
i Sverige alltjämt präglas av den innehållsstyrning som förelåg i skolsystemet före skolreformen 1994. Lärare i idrott och hälsa kommunicerar
främst undervisningens innehåll till eleverna, inte vad eleverna ska lära
sig av ett visst innehåll. Planeringen präglas i stor utsträckning av att
ett visst innehåll ska ”hinnas med” under ett läsår och eleverna bedöms
ofta på basis av närvaro och inställning till undervisningen (för betyget
godkänt), eller av hur väl de bemästrar olika typer av idrotter (för betyget mycket väl godkänt). Resultaten från KUL-projektet antyder således att lärare, givet den rådande målstyrningen, i större utsträckning
behöver kommunicera de mål som ska uppnås och vilka lärobjekt som
eleverna ska studera. Resultaten pekar vidare på ett behov av utvecklingsarbete när det gäller bruket av det centrala innehållet för att ge
eleverna möjligheter att uppnå målen respektive när det gäller bedömning av kunskapskvaliteter.
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Den tredje generationens idrottspedagogiska avhandlingar
Produktionen av idrottspedagogiska doktorsavhandlingar fortsatte i
jämn takt mot slutet av 2000-talets första decennium och in i 2010-talet. Det huvudsakliga ansvaret för handledningen hade nu övertagits av
Håkan Larsson och Karin Redelius. Först ut bland dessa avhandlingar
var Lena Larssons studie Idrott och helst lite mer idrott. Idrottslärarstudenters möte med utbildningen. Handledare var Håkan Larsson, och det
innebär att hon var Manges första ”akademiska barnbarnsbarn”. Handledare var även Jane Meckbach. Liksom Suzanne och Jane några år tidigare riktade Lena fokus mot idrottslärarutbildningen, men den här
gången var det inte primärt gymnastikämnet som granskades utan
idrottslärarstudenters (och delvis även lärarutbildares) erfarenheter av
och föreställningar om utbildningen. Lena kunde konstatera att det
som värdesattes av studenter (och även av lärarutbildare) ligger väl i linje
med de traditioner, normer och värderingar som kännetecknat idrottslärarutbildningen genom historien. Att utmana den rådande kulturen
verkade inte vara aktuellt, även om en del av studenternas för givet tagna föreställningar om utbildningen och det kommande yrket förvisso
utmanas under utbildningen. Idrott är vad de förväntar sig att utbildningen ska handla om – och vad de upplever att den handlar om – men
som de likväl skulle vilja ha än mer av. Avhandlingen ger förstås inte det
slutgiltiga svaret på hur en idrottslärarutbildnings innehåll ska utformas, men den ger ett värdefullt bidrag till diskussionen om vilka ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper en lärare i idrott och hälsa behöver.
Ett år senare, 2010, presenterade Erik Backman, som även han handleddes av Håkan Larsson, sin avhandling Friluftsliv in Swedish physical
education – a struggle of values. Educational and sociological perspectives. Erik,
som från 2002 var verksam som lärarutbildare vid Lärarhögskolan i
Stockholm, hade då redan – 2007 – hunnit lägga fram en licentiatuppsats med titeln Teaching and learning friluftsliv in physical education teacher
education. En viktig medspelare i arbetet med avhandlingen blev Johan
Arnegård, som med sina kunskaper om friluftsliv och Pierre Bourdieus begreppsvärld kom in som andre handledare mot slutet av processen.
Erik kunde i sin studie av idrottslärares och idrottslärarutbildares syn
på friluftsliv i idrott och hälsa peka på en pedagogisk problematik rörande synen på vad som är det legitima friluftslivet. Inom lärarutbild-
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ningen, och som en följd av detta delvis även bland lärare i idrott och
hälsa, omhuldas ett avancerat och ofta expeditionsliknande friluftsliv.
Detta synsätt möter ”den krassa verklighet” som föreligger vid de flesta
av landets skolor, där förutsättningarna inte medger utövandet av något
sådant friluftsliv. Denna krock kan möjligen förklara den i allt väsentligt
minskande förekomsten av friluftsverksamheter vid våra skolor. Som
framgår av titeln skrev Erik sin avhandling på engelska och därigenom
kunde en opponent känd på den internationella arenan anlitas: den brittiske utbildningssociologen och idrottspedagogen John Evans. Friluftsliv in Swedish physical education – a struggle of values var även den första
sammanläggningsavhandlingen i PIF-gruppen. Avhandlingen bestod
av fyra artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter
och en sammanfattande ”kappa”.
Månaderna runt nyåret 2013 presenterade två idrottspedagoger från
PIF-gruppen sina avhandlingar. Båda dessa studier kan teoretiskt och
metodiskt rubriceras som diskursanalyser med inspireration hämtad hos
Michel Foucault. Först ut var Jenny Svender, som var verksam i
PIF-gruppen mellan 2004 och 2012 och som handleddes av Karin Redelius, med Mange Engström som andre handledare. Jennys avhandling
Så gör(s) idrottande flickor. Iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten, hade sin upprinnelse i en uppföljning av statens satsningar
på barn- och ungdomsidrotten inom det så kallade Handslaget. Avhandlingen, som byggde vidare på Birgitta Fagrells och Håkan Larssons studier om idrott och genus tio år tidigare, innefattade analyser av särskilda projektsatsningar som enligt Handslagets målformuleringar syftade
till att ”främja flickors idrottande”. Avhandlingens centrala frågor blev:
Vad innebär det att främja flickors idrottande i svensk idrott idag? Hur
gestaltas de flickor som är i behov av stöd? Jenny fann att flera behjärtansvärda insatser görs – och har gjorts – för flickor inom den svenska
idrottsrörelsen, men satsningarna präglas många gånger av stereotypa
synsätt på flickor – och därigenom även på pojkar och på vad som antas
krävas av en ”riktig” idrottare. Flickor antas ofta vara i behov av stöd för
att kunna, eller vilja, fortsätta idrotta, men varur detta behov uppstår är
ingen viktig fråga för idrottsrörelsen. Trots att många flickor förutsätts
vara i behov av stöd, så utgör de ibland också en tillgång – en inte sällan outnyttjad sådan – för idrottsrörelsen: som ledare. Delar av studien
publicerades även i en internationell tidskrift (Sport, Education and Society, 2012). Efter disputationen har Jenny fått tillfälle att praktiskt arbeta
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vidare med sina nyvunna kunskaper inom ramen för en anställning som
idrottsutvecklare vid RF:s kansli.
På andra sidan nyåret 2013 disputerade Åsa Liljekvist, med Håkan
Larsson och Birgitta Fagrell som handledare, på avhandlingen Rum för
rörelse. Om kroppens bildning och utbildning i skolans gymnastiksalar. Åsa började i PIF-gruppen som forskningsassistent åt Mange Engström runt år
2000. Arbetet med avhandlingen kring gymnastiksalar påbörjade hon
2004. Efter sin utbildning till lärare i idrott och hälsa var Åsa under ett
par år verksam som idrottslärare och började då fundera över hur lokalernas utformning, inte minst gymnastiksalen, påverkade eleverna och
hennes sätt att bedriva undervisning i idrott och hälsa. I avhandlingen,
som bygger på analyser av lokaler för idrott och hälsa, bland annat de som
finns på GIH och de som finns vid ett antal skolor i stockholmstrakten,
undersöker Åsa de potentiella betydelser som är inskrivna i utformningen av lokalerna. Vad säger lokalerna om den verksamhet som ska bedrivas i dem? I mötet mellan lokaler och verksamhet materialiserar, enligt Åsa, tre diskurser: en tävlingsdiskurs, en träningsdiskurs och en övningsdiskurs. Mer vardagligt uttryckt kan man säga att lokalerna ”säger
till” lärare och elever: ”här ska tävlas!”, ”här ska tränas!” (i allt väsentligt
fysisk träning, till exempel kondition) eller ”här ska motoriken övas!” Utformningen av lokalerna, som kan liknas vid en läroplan i sten, förklarar
delvis svårigheterna med att förändra undervisningen vid införandet av
nya styrdokument. I skrivande stund arbetar Åsa på Skolinspektionen
med att följa upp verksamheten i idrott och hälsa i landets skolor.

PIF-gruppens medverkan i forskarskolor
I takt med att utbildningen på forskarnivå expanderade, såväl i idrottsliga som i utbildningsmässiga sammanhang, kom även PIF-gruppen att
bli involverad i utvecklingen av forskarskolor i idrottsvetenskap respektive idrott och hälsa.

Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, NFI
Den Nationella forskarskolan idrottsvetenskap (NFI) kom till stånd
hösten 2008 efter ett enträget arbete med att uppmärksamma bland andra Vetenskapsrådet (VR) på att det fanns ett nytt vetenskapligt äm-
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nesfält som i princip saknade egen forskarutbildning. Efter en tredje
ansökan, med fil dr Owe Stråhlman och professor Göran Patriksson,
Göteborgs universitet, som huvudsökande, beslutade VR om en tilldelning på 10,8 miljoner kronor till de sex medverkande lärosätena: Göteborgs universitet, Malmö högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan,
Karlstads universitet, Linnéuniversitetet samt Umeå universitet.
Forskarskolan har över dess verksamhetsperiod letts av Patriksson
och Stråhlman tillsammans med styrgrupp som från GIH:s sida representerades av Jane Meckbach och Suzanne Lundvall. Arbetet i styrgruppen har omfattat att skapa en miljö för forskarskolans verksamhet,
bland annat genom att säkerställa verksamhetens ramverk och kvalitetssäkring, samt att ta fram studieordning, studieplaner och kursplaner. De totalt 11 doktoranderna inom NFI var i flera fall verksamma
högskoleadjunkter inom befintliga idrottsutbildningar eller tidigare
studenter inom sport management- och tränarskapsprogram. Inriktningen på NFI-doktorandernas arbeten berör ett brett spektra av forskningsfrågor inom hälsopromotion, idrott och hälsa, sport management
och sport coaching. Vid GIH har tre av de doktorander som följt NFI
tillhört PIF-gruppen: Magnus Ferry, Anna Tidén och Gunnar Teng.
En utvärdering av NFI pågår, där inte minst framtidsfrågor kring
idrottsvetenskap som forskarutbildningsämne utgör en viktig del. Hur
kan man bibehålla och stärka den idrottsvetenskapliga miljön i ett litet
land som Sverige? Och hur kan man fortsatt samordna kurser, kvalitetssäkring och finansiering? En konkret effekt av forskarskolans verksamhet är att den har bidragit till att bana väg för idrottsvetenskap som
forskarutbildningsämne. Idag har fyra av de sex medverkande universiteten/högskolorna erhållit eller beslutat om examensrättighet i ämnet
idrottsvetenskap. För GIH:s del har NFI bidragit starkt i utvecklingen
av forskarutbildningen i idrottsvetenskap.

FIHD: Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik
Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) har sin upprinnelse i
statens behov av att kvalitetshöja svensk skola. Våren 2011 beslöt regeringen att en åtgärd skulle bestå i att forskarutbilda verksamma lärare.
Vetenskapsrådet (VR) skulle vara den myndighet som tilldelade medel
till satsningen på praktiknära ämnesdidaktiska forskarskolor. Regeringens pressmeddelande löd: Staten satsar på forskarutbildning av lärare.
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Tidigare satsningar hade under ett antal år främst bestått av en kompetensutveckling av lärare i idrott och hälsa inom ramen för det så kallade
Lärarlyftet, det vill säga kortare poänggivande kurser på grund- och
avancerad nivå som tillhandahållits av universitet och högskolor.
VR beslutade om att tilldela 19 forskarskolor medel och bland dessa
fanns FIHD, ett samverkansprojekt mellan GIH, Malmö högskola och
Örebro universitet. FIHD består idag av 15 doktorander med placering
på de tre lärosätena (fem/lärosäte), en styrgrupp och ett stort antal handledare. Huvudansvarig är professor Håkan Larsson. Forskarutbildningen omfattar 120 hp, varav 45 hp utgörs av kurser och 75 hp av arbete
med ett forskningsprojekt som redovisas i form av en licentiatuppsats.
Doktoranderna är fortsatt anställda på sin vanliga arbetsplats. Studierna sker i en takt av 80 procent, med 20 procents ”institutionstjänstgöring” på skolan där man arbetar till vardags. Utbildningen ska bidra
till att bygga upp skolämnet idrott och hälsas didaktiska kunskapsbas
och öka antalet lärare med utbildning på forskarnivå. Vid GIH antogs
följande lärare till FIHD: Béatrice Gangnebien Gibbs, Marie Graffman-Sahlberg, Rickard Håkansson, Jenny Kroon och Kerstin Nilsson.
Inom en relativt kort tidsram har så en forskarskola i ämnesdidaktik
etablerats. Det är en historisk satsning på verksamma lärare i idrott och
hälsa som saknar motsvarighet internationellt. Avsikten med forskarskolan är att stärka praxisnära didaktisk forskning med fokus på undervisning och elevers lärande. Utifrån denna inriktning har kurser och
projekt designats i samverkan mellan doktorand och handledare. Forskningsområdena berör allt från betyg och bedömning, lärprocesser i relation till specifika områden som att lära sig orientera, lära sig tänka,
agera och resonera kring fysisk hälsa, till hur datorstyrda, animerade
dansspel kan användas (och påverkar) undervisning och lärande i dans.
Forskarskolan är ”mitt i” sin verksamhetsperiod. Om cirka ett år ska de
första doktorandernas arbeten bedömas och examen avläggas. Intressanta erfarenheter har redan nu gjorts kring det svåra, och ibland utmanande, i att förändra en frågeställning från en pedagogisk fråga till
en vetenskaplig. Utmaningen har handlat om att forskarstuderande har
behövt lämna ett kunskapsintresse av mer tillämpad karaktär till förmån för ett smalare och ”undersökningsbart” kunskapsfokus. Onekligen speglar det sistnämnda spänningen mellan den vetenskapliga forskningens krav och den praktiska undervisningens behov.
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Forskarskolan har visat sig vara så värdefull för den interna utvecklingen av de tre lärosätenas ämnesdidaktiska miljöer och för utvecklingen av skolämnet med dess lärarutbildning, att ytterligare en ansökan om en ny forskarskola har lämnats in till VR för att möjliggöra en
fortsättning på en forskarutbildning för verksamma lärare. I skrivande
stund har beslut om eventuell tilldelning ej kommit. Betydelsen av statens satsning på att forskarutbilda lärare lär debatteras fortsatt i media
och bland verksamma lärare (och föräldrar). För PIF-gruppen kan konstateras att ämnesdidaktiken blivit en etablerad och efterfrågad del av
verksamheten.

Med framtiden i blickfånget
Mange Engström pekade inledningsvis på de utmaningar som ligger
i att få en framgångsrik verksamhet att fortsätta blomstra. Navet i PIFgruppens verksamhet har trots allt doktoranderna och deras arbeten,
inklusive doktorandseminarierna, varit. Det är alltså med glädje vi kan
konstatera att återväxten när det gäller nya doktorander inom gruppen
är god. Flera av dem har nyligen disputerat och andra är i slutskedet av
avhandlingsarbetet och kommer sannolikt att disputera inom en snar
framtid. Detta gäller följande personer:
Gunn Nyberg har bedrivit ett idrottsdidaktiskt projekt kring frågan:
”Vad kan man när man kan” utöva en viss rörelse? Handledare har varit Håkan Larsson tillsammans med Ingrid Carlgren vid Stockholms
universitet. Studien har genomförts inom ramen för en praktisk kunskapstradition, med en begreppsapparat utvecklad av teoretiker som
Gilbert Ryle och Michael Polanyi.
Magnus Ferry, doktorand inom NFI, har bedrivit ett idrottspedagogiskt och -sociologiskt projekt kring expansionen av idrottsträning
i skolan. Handledare har varit Håkan Larsson tillsammans med Jane
Meckbach. Den teoretiska referensramen för denna studie står att finna
i Pierre Bourdieus begreppsapparat.
Gunnar Teng har bedrivit ett idrottsdidaktiskt projekt kring kollaborativt lärande i bollspel i en mellanstadieklass. Handledare har varit
Håkan Larsson tillsammans med Jane Meckbach. Studiens teoretiska
referensram har inspirerats av praktisk epistemologisk analys.
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Matthis Kempe-Bergman har bedrivit ett idrottspedagogiskt och sociologiskt projekt kring manliga idrottsledares syn på jämställdhet och på
jämställd idrott. Handledare har varit Karin Redelius och Håkan Larsson.
Poststrukturalistisk teoribildning utgör referensram för denna studie.
Britta Thedin Jakobsson har som nämnts ovan bedrivit ett idrottspedagogiskt och -sociologiskt projekt kring vilka ungdomar som fortsätter att idrotta och varför de gör det, delvis inom ramen för SIH-projektet. Handledare har varit Karin Redelius tillsammans med LarsMagnus Engström och Suzanne Lundvall. Även denna studie hämtar
teoretiskt näring ur Pierre Bourdieus arbeten, men har också inspirerats av Aaron Antonovskys salutogena ansats.
Anna Tidén bedriver ett idrottsdidaktiskt projekt av begreppsutvecklande karaktär. Genom teoretiska och empiriska studier syftar projektet
till att ge begreppet ”allsidig rörelseförmåga” en tydligare gestalt, och
att ytterligare bearbeta resultat från det så kallade NyTidstestet, inom
ramen för SIH-projektet. Handledare är Karin Redelius och Suzanne
Lundvall.
I mitten eller i början av sina forskarstudier befinner sig följande doktorander: Susanne Johansson (en idrottssociologisk studie av intima relationer mellan idrottstränare och -aktiva), Lena Svennberg (en idrottsdidaktisk studie av idrottslärares bedömningspraktik), Anna Efverström
(en idrottspedagogisk studie av hur elitidrottare upplever det förebyggande dopingarbetet) och Jonas Mikaels (en idrottsdidaktisk studie av
friluftsliv i skolan).
Inom FIHD har fem verksamma lärare i idrott och hälsa bedrivit sina
forskarstudier. Dessa är Béatrice Gibbs, Marie Graffman-Sahlberg,
Rickard Håkanson, Jenny Kroon och Kerstin Nilsson. Fyra av dessa
praxisnära idrottsdidaktiska studier om undervisning, lärande och bedömning i idrott och hälsa har avslutats hittills.
Vi kan alltså konstatera att den snöboll som Mange Engström satte
i rullning för några decennier sedan, idag växt till sig rejält. Idrottspedagogiken vid GIH har etablerat sig på den nationella såväl som den internationella arenan. Till de utmaningar som Mange nämner i sitt inledande avsnitt kan fogas en förhoppning om att den stora snöbollen kan
sätta nya spännande och intressanta snöbollar (läs: forskningsinriktningar) i rullning. Om ytterligare ett kvartssekel har vi kanske svaret på
denna fråga.
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Psykologisk forskning

Peter Hassmén & Göran Kenttä

Utvecklingen av den beteendevetenskapliga grenen vid dåvarande GIH
var under det tidiga 1970-talet knutet till i huvudsak två personer: LarsMagnus Engström och Leif Strand. Medan Engström så småningom
kom att ta ansvar för det idrottspedagogiska området tog Strand hand
om det idrottspsykologiska.
Den idrottspsykologiska forskningen var dock till en början blygsam,
och det var inte förrän i slutet på 90-talet i samband med bildandet av
den Idrottspsykologiska gruppen i Stockholm som den började ta fart.
Syftet med IPG-Stockholm var att skapa ett utökat samarbete mellan de
tre lärosäten där idrottspsykologisk verksamhet bedrevs. IH (som GIH
då benämndes) representerades av Leif Strand, Bosöns idrottsfolkhögskola av Johan Plate medan Psykologiska institutionen vid Stockholms
universitet företräddes av Peter Hassmén.
Dåvarande rektor vid IH Ingemar Wedman var en viktig supporter i uppstarten och åtskilliga möten skedde där utvecklingen av IH:s
idrottsvetenskapliga forskningsverksamhet diskuterades. Genom att
IH saknade rättigheter att bedriva forskarutbildning blev samarbetet
med Stockholms universitet viktigt; detsamma gällde samarbetet med
högskolan i Halmstad (HiH) som visserligen inte heller hade forskarutbildningsrättigheter men som hade personal med ambitionen att genomgå en forskarutbildning. I praktiken innebar detta att Hassmén var
anställd av Stockholms universitet, medan delar av tjänsten förlades till
IH respektive HiH, det sistnämnda i form av en gästprofessur. Hassméns uppdrag var primärt forskarutbildningsinriktat, och resulterade i
att tre personer inledningsvis samfinansierades av IH och HiH medan
de bedrev forskarutbildningsstudier vid SU och hade tjänsterum på IH,
dessa var: Johan Fallby, Hansi Hinic och Magnus Lindwall. Något se-
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nare tillkom Carolina Lundqvist.
Parallellt med detta kom Göran Kenttä att bli allt mer engagerad
på IH; Kenttä antogs 1996 som doktorand vid SU (med Hassmén som
handledare) och disputerade 2001, varefter han tillträdde ett vikariat
på IH. I slutet på 90-talet och början av 2000-talet bestod därmed den
idrottspsykologiska gruppen vid IH av sex personer, som inom sig producerade tre avhandlingar (Kenttä, Lindwall och Lundqvist) och en Licentiatuppsats (Hinic), samtliga med Hassmén som huvudhandledare.
Den allt mer intensiva forskningsverksamheten återspeglades också i
ett ökat utbildningsutbud där idrottspsykologiska inslag blev allt frekventare inom samtliga utbildningsprogram. I samband med detta, och
i samarbete med Elitidrottscentrum på Bosön, utvecklades tanken på
en idrottspsykologisk testakademi där idrottspsykologiska mätmetoder
och mätinstrument skulle utvecklas till idrottens fromma. Syftet var att
utveckla metoder som direkt kunde användas inom idrottsrörelsen, men
som till skillnad mot mycket som vid den tiden existerade skulle bygga
på psykometrisk kompetens för att säkerställa såväl reliabla som valida
metoder. Till saken hör att dåvarande rektor, Ingemar Wedman, själv
var både intresserad och mycket kunnig, främst inom området pedagogiska mätningar. I förlängningen skulle detta också generera avsevärd
mängd forskning, enligt det måldokument som överlämnades till rektor 2001. Riktigt så blev det inte av olika anledningar, men ett konkret
resultat från den planerade Idrottspsykologiska Testakademin existerar
fortfarande, nämligen den Idrottspsykologiska profilen (IPS-profilen).
I flertalet av de vetenskapliga artiklar och avhandlingar som genererats
inom gruppen märks också ett tydligt intresse för mätrelaterade frågeställningar; ett intresse som också fört utvecklingen på området framåt
både nationellt och internationellt.
Det internationella inslaget och samarbetet mellan idrottspsykologiska forskare var allt sedan starten starkt och prioriterat. Redan tidigt
knöts kontakter med forskare från bland annat: Australien, England,
Finland, Kanada, Norge och USA. Detta har resulterat i återkommande
utbyten och kortare såväl som längre forskningsvistelser vid IH/GIH
där namn som Daniel Gould, Thomas Raedeke, John S. Raglin, Nathalie Durand-Bush varit betydelsefulla ur ett internationellt perspektiv.
När Hassmén 2002 tillträdde landets första professur i idrott vid
Örebro universitet formaliserades även samarbetet med IH och ett avtal
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undertecknades av de båda rektorerna. Ett avtal som bland annat innebar att doktorander vid Örebro universitet hade en anknytning till IH,
och vice versa; det blev även möjligt för doktorander som fysiskt var lokaliserade till Stockholm att vara antagna vid Örebro universitet. År
2008 disputerade Henrik Gustafsson och blev Sveriges första doktor i
idrott, med Hassmén och Kenttä som huvud- respektive bihandledare.
Det nära forskningssamarbetet mellan GIH och Örebro universitet har
fortsatt även sedan GIH tilldelades forskarutbildningsrättigheter 2010.
De sista åren har den idrottspsykologiska forskningen vid GIH ytterligare förstärkts med två lektorat – Victoria Blom år 2011 samt Sanna
Nordin-Bates år 2012. Victoria Blom har i sin forskning studerat prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet inom arbets- och organisationspsykologi. Sanna Nordin-Bates forskningsfokus har i huvudsak
varit inriktad på danspsykologi och närmare bestämt mentala föreställningar.
Nedan beskrivs några av de projekt som under åren utvecklats vid
IH/GIH och som resulterat i många publikationer och ett antal doktorsavhandlingar.

Överträningssyndrom och utbrändhet inom idrotten.
Träning på elitnivå kräver att idrottaren balanserar träningsbelastning
i relation till återhämtning på en knivsegg; för låg belastning ger inte
optimal prestationsutveckling, för mycket riskerar att rasera allt som
byggts upp. När konkurrensen ökar drabbas allt fler av olika överbelastningsrelaterade problem i form överträningssyndrom, utmattningssyndrom och överbelastningsskador, exempelvis stressfrakturer. Långvarig belastning i kombination med bristande återhämtning drabbar
även coacher och tränare, som precis som idrottare känner sig fysiskt
och psykiskt utmattade, amotiverade och allt mer distanserade från
idrotten. Följande frågeställningar har bland andra undersökts: Vilket
samband finns det mellan sinnesstämningar, träningsbelastning, och
återhämtningsperiod och hur förhåller sig sinnesstämningarna i relation till överträningssyndrom och/eller utbrändhet? Hur vanligt före
kommande är övert räningssyndrom respektive utbrändhet och i vilken
utsträckning skiljer sig karaktären åt mellan dessa fenomen? Vilken be-
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tydelse har den psykosociala miljön med avseende på utvecklandet av
överträningssyndrom och utbrändhet? Är det möjligt att identifiera
riskfaktorer, och i så fall att förebygga problem? I en nyligen försvarad
avhandling (Hjälm, 2014) har både vägen till och från utbrändhet studerats longitudinellt under 10 år i en grupp elittränare.
Kenttä, G. (2001). Overtraining, staleness, and burnout in sports. Akademisk avhandling, Stockholms universitet.
Gustafsson, H. (2007). Burnout in competitive and elite athletes. Akademisk avhandling, Örebro universitet.
Hjälm, S. (2014). Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll.
Akademisk avhandling, Örebro universitet.

Personlighet, emotioner, motivation och idrottsprestation.
På vilket sätt interagerar personrelaterade beteendemönster och situa
tionsspecifika reaktionsmönster med idrottsprestationen? För att undersöka detta har en rad delstudier genomförts där olika mätinstrument
användes för att kartlägga individens mer grundläggande beteende
mönster. Dessa relateras sedan till situationsspecifika instrument i syfte
att också inkludera reaktionsmönster. De personbaserade mätningarna
i sin tur relateras till den faktiska prestationen, med hänsyn tagen till
den omgivande miljön (t ex krav från tränare, publikpåverkan) och den
inre miljön (egna krav och emotioner i situationen). Bland annat har oro
och prestationsångest i samband med prestationssituationen, vilket är
vanligt förekommande bland bland idrottare på nationell och internationell nivå, studerats med frågeställningar för att vidareutveckla den
teoretiska och psykometriska kunskapen inom området. Eftersom all
form av prestation kräver motivation är även denna forskningsinriktning representerad vid IH/GIH.
Hinic, H. (2004). Psykologiska, sociala och motivationsfaktorer inom ungdomsfotbollen. Licentiatuppsats, Stockholms universitet.
Lundqvist, C. (2006). Competing under pressure: State anxiety, sports performance and assessment. Akademisk avhandling, Stockholms universitet.
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Kropp, självuppfattning och motionsbeteende
Individens självuppfattning vad gäller den egna kroppen påverkar motionsbeteendet. Anser vi oss vara ”fel” i något avseende (t.ex. underviktig eller överviktig) så kommer detta att påverka oss på många olika
sätt, inte minst om vi väljer eller avstår från att motionera. Eftersom reklam och mode hela tiden sänder signaler till omgivningen om vad som
är ”rätt” respektive ”fel” – något som för övrigt kan relateras till den rådande tidsandan – är det svårt att undvika att påverkas. Denna påverkan
kan dock vara större eller mindre, mer eller mindre hämmande respektive mer eller mindre påverkande på vad vi väljer respektive inte väljer
att ägna oss åt och bedöma som viktigt. Forskningen har primärt fokuserat på motionsbeteendet och hur detta påverkas av vår subjektiva
kroppsuppfattning; än så länge har detta resulterat i en doktorsavhandling.
Lindwall, M. (2004). Exercising the self: On the role of exercise, gender and culture
in physical self-perceptions. Akademisk avhandling, Stockholms universitet.

Välbefinnande och KBT inom elitidrott
Ur ett psykologiskt perspektiv medför elitidrottskontexten psykosociofysiologiska krav som kan inverka både positivt och negativt på idrottarens välbefinnande. Ett flertal stressrelaterade riskfaktorer har identifierats i litteraturen men forskning på området visar samtidigt att många
elitidrottare med långa framgångsrika karriärer adaptivt har utvecklat
personliga och sociala förmågor för att anpassa sig till elitkontexten och
att stressen av många ansetts vara en nödvändighet för deras utveckling
och framgång. Forskningen som bedrivits på GIH har primärt inriktats
mot att skapa en större kunskap om vad livskvalitet och välbefinnande känneteckas av hos elitidrottare, vilka lever sitt liv under andra förutsättningar än en normalpopulation. Inriktningen känneteckas även
av studier kring insatser för att i en elitidrottskontext stimulera välbefinnande och preventivt minska risken för stressrelaterad problematik
bland idrottare. Ytterligare studeras integrationen mellan idrottspsykologi och kognitiv beteendeterapi i det tillämpade arbetet med idrottare med fokus på både psykolgisk hälsa och prestationsoptimering under
elitkarriären.
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Forskning inom rörelselära

Toni Arndt

Forskningsgruppen Biomekanik och Motorisk Kontroll (Biomechanics and Motor Control, BMC) bildades av professor Alf Thorstensson,
som blev landets förste professor i rörelselära när en professur tillsattes
på GIH 1998. Alf Thorstensson ledde gruppen och laboratoriets verksamhet hela perioden mellan 1988 och 2013. Han publicerade sammanlagt över 130 vetenskapliga artiklar, och var länge portalfiguren inom
svensk biomekanisk forskning. Under Alf Thorstenssons ledning blev
BMC-gruppen drivande i ”fältets” utveckling, och har haft stor betydelse för lovande forskartalanger.
Forskningen i rörelselära går ut på att söka förstå hur människans
rörelser styrs och anpassas till olika förhållanden. I forskningen integreras neuronala, muskulära och biomekaniska principer och metoder.
Studierna inom BMC-gruppen omfattar såväl grundvetenskapliga frågeställningar som tillämpningar mot idrott, ergonomi, ortopedi och rehabilitering. Forskning i rörelselära har bedrivits vid GIH sedan mitten av 70-talet. Innan 2012 var BMC lokaliserad i den byggnad som på
1940-talet byggdes för den fysiologiska institutionen vid GIH, för att
sedan flytta in i nya lokaler och ett nytt laboratorium i nya byggnaden.

Forskningsanknytning av utbildningen
BMC-laboratoriet är ett aktivt centrum för utbildning på avancerad
nivå på GIH. Ett stort antal magister- och mastersstudenter har handletts av forskarna i gruppen antingen i fristående experimentella projekt, litteraturarbeten eller enkätstudier, eller i projekt som ingår i forskarnas egna studier. Många av forskarna är aktiva i grundutbildningen
där. Framförallt Karl Daggfeldt har varit den drivande kraften bakom

245

grundutbildningens kurs inom biomekanik. Dessutom har flera fristående kurser på avancerad nivå varit baserade på BMC, till exempel den
numera nedlagda kursen i ”Biomekanik och neuromotorisk kontroll”
och den nuvarande kursen ”Biomekanik och Motorisk Kontroll” (15 hp)
som ges varje höst termin. BMC är en drivande kraft på GIH i att anpassa kurser för icke svensktalande studenter. Utöver denna anknytning
till forskning på grund- och avancerad nivå har 17 doktorander som har
handletts av gruppens forskare disputerat mellan 1988 och 2013.

Kunskapsmässiga bidrag
BMC gruppen har traditionellt haft sina forskningstyngdpunkter inom
följande områden:
- Neuromuskulära mekanismer för utveckling och träning av muskelstyrka samt mekanismer för neuromuskulär trötthet
- Biomekaniska och neuromuskulära mekanismer för stabilisering av
ryggraden.
- Tillämpade områden

Muskelstyrka och trötthet
En rad forskare har haft sina studier i området kring muskulär träning
och trötthet. Den första avhandlingen i området på BMC var av Stephen Westing (1990) som genomförde grundläggande studier av kraftmoment–hastighets-relationen under excentriskt och koncentriskt
muskelarbete. Kurvorna som visar bibehållen muskelstyrka under excentriskt arbete, oavsett rörelsehastighet (Westing et al., 1988) är numera klassiska och redovisas i många textböcker i ämnet. Jan Seger vidareutvecklade ämnet med applicerade studier på skillnader i dessa
relationer mellan prepubertala och vuxna män och kvinnor (Seger &
Thorstensson, 1994). Det visades att det mönster som man ser hos vuxna av kraftmoment, EMG och typen av muskelarbete är oberoende av
varandra, och är etablerat innan puberteten hos både män och kvinnor.
Mekanismer för neuromuskulär trötthet är ett ämne som har en stor
tradition på BMC. Wolfgang Löscher fann att det neuromuskulära sys-
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temet anpassar sig till kontraktionsuttröttning genom att rekrytera nya
motoriska enheter under en lång submaximal triceps surae kontraktion:
detta sker genom en utökad s.k. ”excitatory drive” till α-motorneuronerna och genom en reducerad ”Renshaw inhibition” (Löscher et al.,
1995). Maria Nordlund (nu Ekblom) fortsatte forska i ämnet och såg att
både centrala och perifera trötthetsmekanismer är aktiva under uttröttning vid maximala isometriska plantarflexioner. Starkare försökspersoner med bättre förutsättningar att aktivera triceps surae musklerna
hade högre andel av perifer uttröttning (Nordlund et al., 2004).

Stabilisering av ryggraden
I sin avhandling om styrning av buktrycket (intra abdominal pressure, IAP) under olika uppgifter fastställde Andrew Cresswell att samspelet mellan musklarna kring buken är viktigt för uppkomsten av IAP
och för att IAP leder till avlastning och/eller stabilisering av ryggraden
(Cresswell & Thorstensson, 1989). Muskulära faktorer i ryggfunktionen i samband med IAP var även ämnet i Qiang-Min Huangs (2001),
Karl Daggfeldts (2002) och Paul Hodges avhandlingar (2003). I en matematisk modell av bålens biomekanik, kunde Karl Daggfeldt visa att
IAP kunde producera ett extensoriskt kraftmoment kring ryggraden
(Daggfeldt & Thorstensson, 2001). Craig Tokuno genomförde studierna till sin doktorsavhandling inom fältet neuromuskulär balanskontroll, och visade att kontroll av balansen under stående reguleras genom
kortikal excitabilitet tillsammans med spinala och kortikospinala processer. Tokuno visade även kompensationsstrategier vid plötslig balansstörning (Tokuno et al, 2006). Även inverkan av inducerad ryggsmärta
på bålmotorik och balanskontroll var ett närliggande forskningsområde
som Martin Eriksson Crommert var aktiv inom.
Ett angränsande ämnesområde är motorisk funktion, styrka och balans hos personer med ryggmärgsskada. Anna Bjerkefors leder denna
forskning med sina studier kring fysisk aktivitet av ryggmärgsskadade
personer i sittstakergometer och i kajak. Stora effekter i fysiska parametrar efter träning i ergometrar kan hjälpa dessa personer att klara av
liknande utmaningar i vardagen och därmed öka deras självständighet.
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Idrotts- och ortopedisk tillämpning
Forskningen kring tillämpning av biomekaniska och neuromuskulära
principer i relation till idrott kan ses i två böcker skrivna av medarbetare inom BMC. Vidare redovisade t.ex. Johnny Nilsson i sin avhandling
(1990) hur man anpassade sin lokomotion beroende på gång och löphastighet. Denna linje fortsätter han sedan på BMC med bl.a. en studie om
liknande anpassningar till hastighet och motstånd inom längdskidåkning (Nilsson et al., 2013).
Carl Asklings studier om skadeförekomst, lokalisation, diagnos, läkning och möjliga orsaker till hamstringsskador har fått stort nationellt
och internationellt genomslag inom forskarvärlden, sjukgymnastiken
och ortopedin, samt även inom idrotter som fotboll, friidrott och dans.
Det visades att det fanns två distinkta skadetyper inom hamstringskador, en som sker under snabba dynamiska rörelser, t.ex. sprint, och den
andra under långsammare töjningsövningar, t.ex. i dans. Vilken sorts
skada det var påverkade kliniska fynd, skadelokalisering, vilka muskler
som skadades och den tid som krävdes för att komma tillbaka till aktivitetsnivån innan skadan.

Utveckling av metoder
BMC-laboratoriet har varit drivande i utvecklingen av metoder i den
forskning som har bedrivits. Jan Seger och Stephen Westing bidrog, i
ett samarbete med KTH, till utvecklingen en dynamometer för mätning av muskelstyrka under knäextension och -flexion (Spark dynamometern; Seger et al., 1988), och Andrew Cresswell gjorde en liknande
utveckling med PlanDor dynamometern för fotledsrörelser. Både dessa
innovationer var föregångare till de moderna isokinetiska dynamometrarna. Det nya BMC-laboratoriet är utrustat med en modern isokinetisk dynamometer (ISOMED 2000) som möjliggör studier av muskelstyrka kring de flesta större lederna. Klassiska metodstudier inom
rörelseanalys och databearbetning genomfördes av Virgil Stokes och
utmynnade in hans avhandling kring analysen av bålrörelse under gång
på löpbandet (1997). Eva Anderssons arbete med intramuskulär EMG
(t.ex. Andersson et al., 1997) var grundläggande för att gruppen även
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idag har denna avancerade metod till sitt förfogande. Metodutvecklingen fortsätter med t.ex. utforskningen av ultraljudsmetoder för att mäta
förflyttning, och töjning av kollagena strukturer inom hälsenan under
olika rörelser (Arndt et al., 2012). Anna Bjerkefors är drivande i att utveckla nya ergometrar som möjliggör idrottande för ryggmärgsskadade
inom både stakning och kajakpaddling (t.ex. Bjerkefors et al., 2013).
I GIH:s nya hus har BMC ett laboratorium med världsledande utrustning. Utöver den ovan nämnda Isomed 2000 finns t.ex. utrustning
för magnetisk stimulering av kortikalis, el-stimulering av nerver, mätning av tryckfördelning, ultraljud, flera EMG-system, och gruppen
samarbetar i produktutveckling av Monarks testcyklar. Allt detta ryms
i ett modernt laboratorium med ett 12-kamera rörelseanalyssystem
(Qualisys, Oqus4) och två kraftplattor (Kistler), samt resurser och möjligheter till egen utveckling och produktion av utrustning med hjälp av
en egen laboratorieingenjör, och kontakter med relevanta verkstäder.

Internationalisering av BMC
BMC-laboratoriet har alltid varit en mötesplats för internationella forskare och forskarstudenter. Medarbetare har kommit från Australien,
Brasilien, China, Kanada, Tyskland, Österrike m.m. Även idag finns tre
utländska forskarstudenter i gruppen; Paul Sandamas från England, Julio Cezar från Brasilien och Paulo Gago från Portugal. Den internationella ställningen för gruppens forskning har förstärkts genom aktiv representation i International Society of Biomechanics (IBS). Alf Thorstensson, Toni Arndt och Andrew Cresswell har varit Executive Council
members. Toni Arndt är dessutom ISB Secretary General och President av
ISB:s Footwear Biomechanics Group. Andrew Cresswell är President elect av ISB. Forskarna och doktoranderna på BMC har en stark tradition
av aktivt deltagande på flera internationella kongresser även utanför ISB.

Avslutande kommentarer och framtiden
BMC-gruppen är i ett skede av förändring med en ny professor (Toni
Arndt) som har ersatt Alf Thorstensson som professor i rörelselära, nya
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lokaler och även nya medarbetare. Forskningstraditionerna är stark, och
de ovan beskrivna ämnena kommer även framöver vara viktiga delar i
forskningsverksamheten. Intressen hos nya medarbetare medför även
att nya områden blir intressanta. Ett område som utvecklas starkt är
biomekaniska, neuromotoriska och fysiologiska aspekter av muskelgruppen triceps surae i relation till och samband med hälsenan. Även ny
tillämpad forskning inom sprintstart- och cykelbiomekanik växer fram.
Det betyder att framtidsutsikterna för fortsatt hög produktivitet och ledande forskning är utmärkta, och spännande nya arbeten är på gång.

Avhandlingar från BMC-gruppen år 1988-2013
GIH har sedan 2011 rättigheter till egen forskarutbildning. Innan dess
var doktorander registrerade i forskarutbildningar på andra lärosäten. I
nedanstående listan över avhandlingar har huvuddelen av arbetena genomförts på BMC, och under handledning av BMC-forskare. Listan är
i kronologisk ordning.
Nilsson, J. (1990). On the adaptation to speed and mode of progression in human locomotion. Stockholm: Karolinska Institutet.
Oddson, L. (1990). Control of voluntary trunk movements in man. Mechanisms for
postural equilibrium during standing. Stockholm: Karolinska Institutet.
Westing, S. (1990). Skeletal muscle strength in man with special reference to eccentric
torque –velocity characteristics. Stockholm: Karolinska Institutet.
Cresswell, A. (1993). On the regulation of intra-abdominal pressure during different
motor tasks. Stockholm: Karolinska Institutet.
Löscher, W. (1997). Neuromuscular adaptations to muscle fatigue during submaximal contractions in man. Stockholm: Karolinska Institutet.
Stokes, V. (1997). Methods for analysis of 3D movement of the trunk during treadmill locomotion. Stockholm: Karolinska Institutet.
Andersson, E. (1997). EMG and strength in trunk and hip muscles – particularly
the iliopsoas. Stockholm: Karolinska Institutet.
Seger, J. (1998). Neuromuscular aspects of eccentric knee extensor actions – effects of electrical stimulation, age, gender and training. Stockholm: Karolinska Institutet.
Huang, Q-M. (2001). Asymmetric lateral loading of the human trunk – biomechanics and motor control. Stockholm: Karolinska Institutet.
Daggfeldt, K. (2002). Biomechanics of back extension torque production about the
lumbar spine. Stockholm: Karolinska Institutet.
Pinniger, G. (2003). Tension regulation and reflex modulation during lengthening
and shortening actions of the human triceps surae. Wollogong, Australia: University of Wollongong, Australia.
Hodges, P.W. (2003). Neuromechanical control of the spine. Stockholm: Karolinska Institutet.
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Nordlund, M. (2004). On spinal mechanisms for reflex control in man – modulation
of Ia-afferent excitation with changes in muscle length, activation level and fatigue. Stockholm: Karolinska Institutet.
Bjerkefors, A. (2006). Performance and trainability in paraplegics – motor function,
shoulder muscle strangth and sitting balance before and after kayak ergometer
training. Stockholm: Karolinska Institutet.
Tokuno, C. (2007). Neural control of standing posture. Stockholm: Karolinska Institutet.
Askling, C. (2008). Hamstring muscle strain. Stockholm: Karolinska Institutet.
Eriksson Crommert, M. (2011). On the role of transverse abdominis in trunk motor
control. Örebro: Örebro University.
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Forskning inom temaområdet rörelse, hälsa
och miljö samt humanbiologi

Peter Schantz

Hösten 1988 fick jag en halvtidstjänst som adjunkt vid GIH. Det var den
enda nya tjänst som tillskapades när studierna vid GIH blev treåriga.
Detta skulle nämligen ske inom givna budgetramar. Min uppgift var att
etablera flervetenskaplig forskningsmetodik som ämne, och att bygga
upp en tradition kring självständiga examensarbeten inom lärarutbildningen. Detta utbildningsmoment hade ej funnits tidigare vid GCI–
GIH, men vid det som numera är tränarlinjen fanns ett specialarbete
som var knutet till den egna specialidrotten, och det sedan denna utbildnings start under 1960-talets andra hälft.
Med min dåvarande bakgrund som gymnastikdirektör och doktor i
medicinsk vetenskap, skapade uppdraget behov av inläsning av forskningsmetodik för olika ämnesinriktningar. Det ledde också till en värdefull breddning och fördjupning av min egen skolning, som efterhand
skapade en trygghet i att, vid behov och intresse, välja forskningsfrågor
utanför min egen forskarutbildnings ramar. Jag kunde utgå från frågeställningars relevans, snarare än den enskilda disciplinens gränser. Detta innebar inte att jag lämnade den disciplin som jag hade grundskolats
inom. Men fullt klart; huvuddelen av mina insatser inom forskning under den senaste 25-årsperioden vid GIH har gällt temaområdet rörelse,
hälsa och miljö. I det ingår humanbiologi, främst arbetsfysiologi, men i
ett integrativt sammanhang. Sedan 1998 har jag också GIH:s enda flervetenskapliga och integrativt inriktade tjänst. Mer om dess inriktning
nedan. När nu forskningen ska beskrivas vill jag dock inleda med tre
viktigare studier inom det fysiologiska området under denna period,
och det då det bör vara av intresse att känna till att dessa studier har utförts vid GIH. För rättvisans skull skall nämnas att en del av den forskning som beskrivs nedan utfördes under en tid då jag var professor vid
Mittuniversitetet, men handledde doktorander vid GIH.
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Arbetsfysiologi
Mitt avhandlingsarbete (Schantz 1986) handlade om plasticiteten i
människans muskulatur vid fysisk träning och efterföljande återgång
till mer normal, och lägre muskelaktivitet. De variabler som studerades
var knutna till muskulaturens kontraktila egenskaper och dess ämnesomsättning.
I linje med de inriktningarna vill jag nämna två studier som jag menar
står för något helt nytt. En viktig frågeställning i avhandlingen var om
man med träning kan förändra sammansättningen av muskelcelltyper
så att genetiskt givna snabba celler kan omvandlas till långsamma celler. I avhandlingen visades att det var möjligt att genom uthållighetsträning börja producera långsamt protein i en snabb cell. Vidare sattes
dessa fynd in i ett större sammanhang som för mig tydligt angav att träning kan leda till en övergång hela vägen från supersnabba till långsamma celler. Men samtidigt var det tydligt att ett av dessa steg krävde en
stor mängd träning. Och därmed var det svårt att framkalla dem i experimentella träningsstudier. Ett annat sätt att belysa det hela var därför att studera grupper av individer som av olika skäl ökar belastningen
på en muskel under lång tid. En sådan grupp är de individer som genom
en ryggmärgsskada har blivit rullstolsburna. När de hamnar i rullstolen
börjar de nyttja den främre delen av axelmuskulaturen för att bland annat driva rullstolen framåt. Det är en muskel som personer som inte sitter i rullstol, och inte tränar i övrigt, använder väldigt lite.
När vi studerade de rullstolsburnas muskulatur, och jämförde den
med otränade studenters fann vi mycket stora skillnader (Schantz et al.
1997). De rullstolsburna hade en betydligt långsammare muskulatur,
och dessa fynd stärkte därigenom argumentationen för att en övergång
från snabba till långsamma muskelceller är en del av människans möjliga potential till fysiologisk anpassning.
En annan avhandlingslinje gällde hur träning påverkar nivåerna av
de enzymer som omvandlar glukos och fett till energi i mitokondrierna.
I slutet av 1980-talet utvecklades en teknik som gjorde det möjligt att
studera själva energiproduktionen i mitokondrierna, den s.k. ATP-produktionen. För att studera hur muskulaturens kapacitet för energibildning påverkas av uthållighetsträning och vila kontaktades Rolf Wibom
som då var doktorand på den kliniskt kemiska institutionen vid Hud-
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dinge sjukhus. Vi kunde sedan visa på en mycket snabb ökning av denna
kapacitet med relativt måttlig träning, men att den också sjönk tillbaka
snabbt efter att träningen avslutats. Vidare noterades att förändringar i
en del enzymer inte avspeglade förändringar i mitokondriernas kapacitet för energibildning, vilket var ett viktigt principiellt fynd (Wibom et
al. 1992). Detta var alltså den första experimentella studien av hur träning påverkar energibildningen i människans muskulatur. Ett lite lustigt sammanträffande i detta sammanhang var att Rolf Wibom är släkt
med både Per Henrik Ling och Alfred Nobel.
Slutligen vill jag nämna ett vetenskapshistoriskt arbete knutet till
GIH:s fysiologiska forskning. Det bygger på dokumentstudier och en
intervju med professor emeritus Erik Hohwü Christensen, och belyser hur forskningen i fysiologi vid GCI utvecklades genom de perspektiv, frågeställningar och den högstående vetenskapliga kultur som, inte
minst genom Nobelpristagaren August Kroghs inflytande, överfördes
från den s.k. Lindhardskolan i Köpenhamn till GIH i Stockholm när
Erik Hohwü Christensen blev professor här år 1941 (Schantz 2009). Av
de som skriver om forskning i denna bok är fyra personer knutna till
Lindhardskolans svenska gren, nämligen Björn Ekblom, Eva Blomstrand som handleddes av Björn Ekblom, och Jan Henrikson, som handleddes av Bengt Saltin, och som i sin tur handledde mig.

Temaområdet rörelse, hälsa och miljö
Fältet kroppsövningar inom högre utbildning har en lång tradition i
Sverige. Alltsedan GCI grundades 1813 har det varit ett individcentrerat fält vad gäller såväl undervisning som forskning. Det gäller även
internationellt. I både USA och på GIH i Stockholm kunde man
emellertid notera uttryck för ett vidgat forskningsintresse i början av
1990-talet. Det var då som den yttre fysiska miljöns relation till beteendet fysisk aktivitet började studeras vetenskapligt. I USA initierades
denna utveckling av idrottspsykologen James Sallis och medarbetare.
1990 publicerade de en studie av individers tillgänglighet till träningsanläggningar och nivåer av fysisk aktivitet. De beskrev då forskningsläget på följande sätt: ”Although personal determinants of exercise behaviour have been studied extensively, few investigators have examined
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the influence of the physical environment on exercise habits.”
Samma år inledde jag en explorativ aktionsstudie som utgick från att
det finns ett värde i tätortsnära grönområden för fysisk aktivitet och
rekreation, folkhälsa och hållbar utveckling. Jag följde, studerade och
agerade inom ramen för olika samhälleliga processer som var knutna
till omfattande exploateringsplaner för Sveriges äldsta och mest nyttjade rekreativa grönområden, nämligen Djurgården, Haga-Brunnsviken
och Ulriksdal invid Stockholms innerstad. 1995 blev detta område Sveriges första nationalstadspark efter ett enhälligt beslut i riksdagen. Jag
studerade främst värde- och planeringsfrågor samt legala processer
knutna till detta beslut. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (FORMAS) värdesatte dem, och ville samla dem i en
bok. Detta ledde till ett större flervetenskapligt projekt med bidrag från
forskare inom flera discipliner, vilket publicerades 2002 i boken Nationalstadsparken – ett experiment i hållbar utveckling. Studier av värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer (Holm & Schantz 2002). Senare
skrevs två internationellt publicerade texter om dessa frågor (Schantz
2004, 2006), varav den senare även behandlar Finlands utveckling vad
gäller nationalstadsparker, och ingick i ett forsknings- och bokprojekt
som finansierades av Finlands akademi.
Alltsedan temaområdet rörelse, hälsa och miljö började formeras har
en övergripande frågeställning varit hur man genom fysisk aktivitet ska
kunna bidra till folkhälsan, och detta under betingelser som harmonierar med en hållbar utveckling. Denna frågeställning har också inramat
ett omfattande arbete för att utveckla kurser på GIH. Detta beskrivs
översiktligt i ett kapitel om undervisning i denna bok, till vilket även
hänvisas för en översiktlig introduktion av temaområdet rörelse, hälsa
och miljö. För en fördjupad inblick i olika övergripande perspektiv, se
Schantz (2002, 2006), Lundvall & Schantz (2013), Schantz & Lundvall
(2014) och Schantz (2014).

En forskningsgrupp formeras
År 2003 inleddes en snabb expansion av den internationella forskningen
om miljö och fysisk aktivitet (Schantz 2014), och 2004 började en mindre forskningsgrupp med inriktning mot rörelse, hälsa och miljö for-
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meras vid GIH. Det hade då gått sex år sedan jag fick en flervetenskaplig
och integrativt inriktad lektorstjänst med humanbiologi, humanekologi
och flervetenskaplig forskningsmetodik som grundstenar. Därutöver
angavs att ”Innehavaren skall verka för integrering av humanbiologi,
hälsolära, miljökunskap och idrott vid Idrottshögskolan.” Under dessa
sex år hade jag försökt skapa utrymme för doktorander. Först 2004 fick
jag alltså denna möjlighet. Då kunde vi utveckla ett projekt om fysiskt
aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm, det så kallade FAAP-projektet.
Innan detta projekt beskrivs skall nämnas att den inledande forskningen kring samhällsprocesser och tätortsnära gröna områden följdes
av flera studier och utredningar med anknytning till friluftsliv, samt fysisk aktivitet och hälsa med koppling till grönområden. Snart fick jag
ansvar för att hålla i den första svenska utredningen om forskning och
utbildning inom friluftsliv (Schantz & Silvander 2004). Den blev viktig,
inte minst för den första större statliga forskningssatsningen inom friluftsliv i Sverige, Forskningsprogrammet friluftsliv i förändring, i vilket GIH dock ej medverkade. Ett annat viktigt utvecklingsprojekt med
koppling till natur och hälsa var ett av The European Science Foundation bekostat europeiskt samarbetsprojekt betitlat ”Forests, Trees and
Human Health and Wellbeing” (COST Action E39) i vilket jag medverkade. Det syftade till att etablera och analysera ett flervetenskapligt kunskapsläge, och ledde till den första multidisciplinära boken om
dessa frågor Forests, Trees and Human Health, vilken gavs ut av Springer
Verlag år 2011. Jag medverkade med ett kapitel som behandlade relationen mellan den yttre faktorn natur och fysisk aktivitet (De Vries et al.
2011). Slutligen skall nämnas studier som publicerats i en bok om svensk
friluftshistoria (Schantz 2008) respektive i GIH:s första bok om lärande
i friluftsliv (Schantz 2011).

Fysiskt aktiv arbetspendling – att gå eller cykla till arbetet
Genom stöd från GIH i form av först en projektassistent och sedan en
doktorandtjänst, kunde alltså ett större flervetenskapligt forskningsprojekt om fysiskt aktiv arbetspendling utvecklas i mer konkreta termer
från år 2004. Därmed tog GIH steget in i en för högskolan helt ny sfär av
forskning inom såväl fysisk aktivitet och hälsa som transportforskning.

257

Projektets inriktning har styrts av tre övergripande områden av frågeställningar:
(i) Vad utmärker existerande beteendemönster knutna till fysiskt aktiv
arbetspendling i Stor-Stockholm? Vilka effekter kan dessa mönster av fysisk aktivitet ha på den fysiska och psykiska hälsan samt välbefinnandet?
(ii) Vilka miljöfaktorer i färdvägsmiljöer stimulerar till respektive
motverkar denna typ av rörelse i Stor-Stockholm? Vad utmärker existerande miljöer knutna till fysiskt aktiv arbetspendling?
(iii) I vilken utsträckning kan existerande beteendemönster av fysiskt
aktiv arbetspendling tillämpas inom befolkningen i Stor-Stockholm under nuvarande respektive förbättrade betingelser?
Förvånande nog visade det sig snart att väldigt lite metodarbete fanns
för att mäta fysisk aktivitet i ett sammanhang av aktiva transporter.
Detta skapade ett stort behov av metodutveckling och metodstudier. De
första gällde avstånd och ledde fram till en kriteriemetod för att mäta
färdvägsavstånd (Schantz & Stigell 2009). Därefter jämfördes kriteriemetoden med självskattade avstånd, fågelvägen, och avstånd som genererades av trafikmodelleringar baserade på geografiska informationssystem (GIS) samt globala positioneringssystem (GPS). Samtliga dessa
metoder visade sig ha systematiska fel (Stigell & Schantz 2010). Beteendet arbetspendling per cykel och till fots under året, och dess relation till rekommenderade miniminivåer av fysisk aktivitet belystes sedan vidare av statsvetaren, fil. kand. Erik Stigell i en doktorsavhandling
Assessment of active commuting behaviour: walking and bicycling in Greater
Stockholm (Stigell 2011).
För att förstå hur olika miljöfaktorer i färdvägsmiljöer påverkar lusten
att gå eller cykla utvecklades en färdvägsmiljöskala benämnd The Active
Commuting Route Environment Scale (ACRES). Även den blev föremål för omfattande metodstudier (Wahlgren et al. 2010; Wahlgren &
Schantz 2011) innan den användes för att studera cyklisters färdvägsmiljöer i Stor-Stockholms inner- respektive ytterstad (Wahlgren &
Schantz 2011; Wahlgren & Schantz 2012; Wahlgren & Schantz 2014).
Genom dessa studier har vi bland annat kunnat belysa hur inner- och
ytterstadens färdvägsmiljöprofiler skiljer sig åt, samt isolera effekten av
enskilda miljöfaktorers bidrag till att motverka eller stimulera cykling.
Resultaten har beskrivits ingående i hälsopedagogen Lina Wahlgrens
doktorsavhandling Studies on bikeability in a metropolitan area using the
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active commuting route environment scale (ACRES) (Wahlgren 2011), samt
mer översiktligt i en rapport utgiven av Trafikverket (Schantz 2012).
I en tredje forskningslinje beskrivs det fysiska arbetet vid arbetspendling i fysiologiska termer. I första hand belyses hur den relativa syreupptagningen och energiomsättningen tas i anspråk. Även i detta fall
har ett mycket omfattande metodarbete bedrivits. Detta arbete hade
inte varit möjligt utan högskolelektor Hans Rosdahls gedigna kompetens. Men vi har också varit beroende av ingenjörer i Holland och tillverkaren i Tyskland. Det har behövt handla om att stimulera till en viktig utveckling av ett mobilt mätsystem som fanns på marknaden när
projektet startade, och att därefter med en kriteriemetod söka säkerställa att de modifierade systemen fungerade tillfredställande i både laboratoriet (Rosdahl et al. 2010) och i fält under de betingelser av luftfuktighet, temperatur och vind som kan gälla vid cykling i Stockholm under
vinterhalvåret (Salier Eriksson et al. 2012). Doktorand inom detta projekt är sjukgymnasten Jane Salier Eriksson.
Parallellt med nämnda studier genomförs en studie som syftar till att
skapa realistiska scenarier av ökad andel arbetspendling per cykel i befolkningen i Stor-Stockholm, och att värdera hälsoeffekten av det i ett
perspektiv av fysisk aktivitet, samt förbättrad luftkvalité för hela befolkningen. Projektet stöds av Forskningsrådet Forte, och drivs tillsammans med forskare vid universiteten i Umeå och Stockholm.

Andra studieinriktningar, uppdrag och en sammanfattning
Ett annat värdefullt samarbetsprojekt har bedrivits med Dr Birgit
Wallman-Sperlich vid Deutsche Sporthochschule i Köln i Tyskland,
och har lett till miljöanalyser av stillasittande, samt hur perceptionen av
närmiljöer påverkas av nivå av fysisk aktivitet (Wallman-Sperlich och
medarbetare 2013, Wallman-Sperlich och medarbetare 2014). Det senare är av grundläggande betydelse för att värdera giltigheten av perceptioner i relation till objektiva miljödata, och dessa faktorers möjliga betydelse för nivån av fysisk aktivitet.
Inom ramen för den kompetens som erövrats har jag vid flera tillfällen medverkat som rådgivare i framtagning och utveckling av WHO:s
hälsoekonomiska redskap för gång och cykling (Schantz 2008; WHO
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2014). Vidare var jag ledamot i Statens Folkhälsoinstituts vetenskapliga
råd åren 2009-2013. Dessa uppdrag, liksom gästforskarvistelser i Australien och på Nya Zeeland, har varit av värde för vår forskning.
Sammanfattningsvis, forskningen inom temaområdet rörelse, hälsa och miljö vid GIH har bidragit med flera unika och värdefulla studier inom ett dynamiskt forskningsområde som efterhand blivit ett
stort forskningsfält internationellt. Denna forskning har även varit viktig för utveckling av kurser vid GIH. Under de kommande åren finns
goda förutsättningar att publicera flera viktiga studier och avhandlingar. Förhoppningsvis kommer även en sammanfattande lärobok för ämnesområdet inom en femårsperiod.
Ytterst hoppas vi att denna forskning, vår undervisning, och våra bidrag av kunskap till kommuner och statliga verk, samt vid nationella
samt internationella konferenser, ska kunna bidra till en samhällsplanering som utgår från människans behov av rörelse och samtidigt till en
hållbar utveckling. GIH har en viktig roll för att realisera en sådan utveckling under dess tredje århundrade.

Tillkännagivande
Professorerna Erik Hohwü Christensen, Per-Olof Åstrand och Bengt
Saltin gav ett värdefullt moraliskt stöd under utvecklingen av perspektiv och studier inom temaområdet rörelse, hälsa och miljö. Tack för detta ert stöd!
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Sport innovation

Johnny Nilsson

Bakgrund
Utveckling av apparatur och redskap samt metoder för testning/träning/lek/motion och olika aktiviteter har bedrivits i begränsad omfattning vid GIH. Ett lysande undantag är cykelergometern som utvecklades av Wilhelm von Döbeln, Per-Olof Åstrand och Harry Hagelin
tillsammans med Monark under mitten av 1900-talet. Denna ergometercykel används idag i hela världen. Tonvikten i FoU vid GIH har hittills legat på forskning, vilket även har varit typiskt för många andra
universitet och högskolor.
Den ökade betoningen från regering och riksdag att universitet och
högskolor i större utsträckning skall samverka med det övriga samhället (Högskolelagen 1 kap. 2 § tredje stycket, 1992:1434) förstärkte möjligheterna för att utvecklingsarbeten skall kunna få en mer betydelsefull roll i den akademiska vardagen. Högskoleverket rekommenderade
i en rapport (”Högskolan samverkar”, Högskoleverket, 2004:38 R) bl. a.
följande för att utveckla universitetens och högskolornas samverkan
med omvärlden:
- Universiteten och högskolorna bör utveckla strategier som stödjer behoven i kunskaps- och innovationsprocessens olika delar.
- Det bör finnas incitament för såväl lärosätena som de anställda att vara
aktiva i kunskaps- och innovationssystemet.
- Ökat fokus bör läggas på att stimulera idéer och entreprenörskap.
- Det bör läggas större vikt vid nyttiggörande av idéer och forskningsresultat i befintliga företag och offentlig verksamhet.
- Utbildningar i entreprenörskap bör ges som ”strimmor” i hela utbildningsprogram.
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Det ovan beskrivna ger vid handen en vilja från regering och riksdag preciserad i Högskolelagen och en tydlighet i rekommendationerna från Högskoleverket avseende samverkan mellan högskolan och omgivande samhälle. Forskning, utbildning och innovation i samverkan
omfattas idag av begrepper kunskapstriangeln (VINNOVA 2011). Kunskapstriangeln är tydligt framskriven i GIH:s Forskningsstrategi 20122015.
Ett viktigt incitament för starten av GIH Sport Innovation är att det
föreligger en stor kompetens inom idrott och idrottsvetenskap vid GIH
som idag inte bibringas, alternativt tillvaratas av, näringslivet och samhället. Detta gäller utvärdering och utveckling av sport- och lekutrustning samt även när det gäller utveckling och utvärdering av träningsmetoder etc. som ofta också är förknippade med apparatur för träning
och/eller testning. Dessutom har GIH kompetens som skulle kunna användas av samhället när det gäller utvärdering och utveckling av lek-,
tränings- och tävlingsmiljöer/arenor. Om GIH omsätter sin kompetens
i utveckling av t. ex. konkreta redskap, träningsmetoder och koncept
kommer GIH att kunna ge ett ökat bidrag till samhälle och näringsliv.
GIH kan genom samarbete med andra högskolor öppna för framtida
multidisciplinära ämnen där t ex idrottslära/idrottsvetenskap, teknologi, industridesign och arkitektur förenas i ett kursutbud.
Intentioner i riktning mot att tillmötesgå ”tredje uppdraget/uppgiften” har funnits i många år men en FoU-enhet har drivits i tentativ
omfattning sedan 2005 i Laboratoriet för Tillämpad Idrottsvetenskap
(LTIV) under namnet ”Enheten för sport- och lekredskapsutveckling”.
Från och med 2011 är benämningen på FoU-enheten ”GIH Sport Innovation” (Nilsson 2011). Initiativtagare till den ovan nämnda grupperingen och FoU-enheten GIH Sport Innovation och för närvarande
ansvarig för den är undertecknad. FoU-enheten har sin huvudsakliga
fysiska hemvist i det allmänna resurslabbet LTIV. Detta ter sig lämpligt eftersom produkter/metoder av detta slag har en tydlig praktisk
och tillämpad karaktär och är i linje med LTIV:s målsättning. Inom
FoU-enheten ”GIH Sport Innovation” bedrivs således ett utvecklingsarbete och en utbildningsproduktion i samverkan med LTIV, vilket
direkt anknyter till kunskapstriangeln men också forskning med bl.a.
betoning på validering av innovationsprototyper d.v.s. en idrottsvetenskaplig forsknings- och innovationssynergi.
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FoU-enhetens målsättning
Målsättningen med GIH Sport Innovation är att verka för att:
- Utveckla en idrottsvetenskaplig forsknings- och innovationssynergi.
- Genomföra GIH:s samverkansuppdrag med andra akademier, näringslivet och övriga samhället när det gäller utvärdering och utveckling
av redskap och därtill relaterade metoder, koncept och tjänster med inriktning mot elitidrott samt lek, hälsa & motion.
- Öka samarbetet mellan GIH och andra universitet/högskolor med inriktning mot teknik, ekonomi, design och entreprenörskap.
- GIH:s kompetens inom idrott, forsknings- och innovationssynergi
tillvaratas i samarbete med näringslivet och offentlig sektor vid design
och prototyp-produktion av redskap, metoder och tjänster för bättre
hälsa, motion, lek och tävlingsprestation.
- Inom GIH-utbildning erbjuda kurser i innovation och därtill kopplad
entreprenörskap inom det breda idrottsliga fältet.
En tydlig ambition har redan från början varit att förena kompetens
inom idrottsvetenskaplig forskning med innovativ kompetens, vilket här
har sammanfattats i begreppet ”forsknings- och innovationssynergi”. När
det gäller den direkta kopplingen till undervisningen så genomfördes
en VINNOVA-stödd kurs 2012 tillsammans med en extern samarbetspartner (Kenneth Olausson vid Sport Support Center i Stockholm),
vidare genomfördes vårterminen 2013 en fristående kurs på grundnivå
med GIH-lärare som ansvariga (Johnny Nilsson och Eva KraepelienStrid) i samarbete med Kenneth Olausson vid Sport Support Center i
Stockholm och andra externa experter inom innovation och entreprenörskap. Vårterminen 2014 genomfördes den första fristående kursen på avancerad nivå (Idrottsvetenskaplig, metod- och redskapsinnovation, 7.5 Hp).

Forsknings- och innovationssynergi
Det är också av vikt att notera den specifika kopplingen till idrottsvetenskapliga publikationer som ligger ”inbyggd” i många innovationer.
Exempel på befintliga sådana finns refererade i texten nedan. Steget
från redskap, tränings- och testapparatur till forskning är för övrigt
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inte speciellt långt då utvecklad apparatur ofta genererar valideringsoch forskningsfrågor och kan användas i forskningssammanhang (se
exempelvis Nilsson et al. 2004, Nilsson & Karlsen 2006, Nilsson, Karlöf & Jacobsen 2011). Flera innovationer som skapats för att utgöra mätenheter i idrottsvetenskapliga studier valideras för att fungera i en vetenskaplig mätsituation (forsknings- och innovationssynergi). Denna
validering är naturligtvis också av mycket stor betydelse för funktionen
hos samma innovation i ett seriöst träningsperspektiv d.v.s. när enheten
används av idrottsutövare för att få återkoppling när det gäller träning
och prestation. Likaledes är denna vetenskapliga valideringsprocess av
mycket stor betydelse för själva produktutvecklingen, sett ur ett framtida marknadsperspektiv d. v. s. att via validerade prototyper lättare få ut
innovationer till en marknad.

Exempel på produkt-, metod- och konceptutveckling
Intentionen med nedanstående redovisning är att ge en bild av variationsbredden hos de olika prototyperna etc. som har skapats i FoU-enheten ”GIH Sport Innovation”, ett utvecklingsarbete som har bedrivits
i samverkan med LTIV.
De innovationer som listas nedan är enligt författaren till detta dokument ett uttryck för att apparatur och redskap kan utvecklas som kommer tävlingsidrott, friluftsliv och motionsidrott till nytta och som ofta
genererar en koppling till träningsmetoder eller mätbar träning/aktivitet. Vetenskapen kan stödja praktiken och praktiken kan stimulera till
vetenskapliga ansatser. Samtliga nedan presenterade projekt har genererat minimum en prototyp som i de flesta fall används och som i några fall är produkter på den kommersiella marknaden. Hittills har totalt
minst 22 produktinnovationer tagits fram i FoU-enhetens och LTIV:s
regi.
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Utveckling av redskap för sport och friluftsliv
– redskapsutveckling
Inom detta utvecklingsområde finns produktinnovationer för olika typer av aktiviteter inom sport och friluftsliv. Exempel på dessa utgör
golfputter (Figur 1A och B), isdubbar och ett ispikskoncept (ispik i Figur 1C).
Golfputtern är framtagen med speciella egenskaper hos klubbhuvudet för att reducera sidledsavvikelse vid s.k. snedträff samt med
en förhållandevis stor massa i skaftet för att öka känslan av stabilitet i
framsvingen av puttern (Karlsen & Nilsson 2007). Puttern är patenterad och ett företag finns kopplat till produkten. Här har en idrottsvetenskaplig valideringsstudie genomförts och utgör således ett exempel
på en forsknings- och innovationssynergi (Nilsson & Karlsen 2006).
Isdubbarna och ispiken för långfärdskridskoåkare är främst framtagen för dem som vill använda skidstavar i sin åkning, men med bibehålBilder	
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Figur
1.
Figur

1. (A och B) Golfputter. (C) Ispik för temporärt bruk vid osäkra isar vilka
lätt kan fästas på och tas av skidstavarnas spetsar.

Test- och träningsapparatur
Inom denna innovationskategori finns ett antal exempel på test- och
A
B
C
träningsapparatur som tagits fram vid GIH Sport Innovation och
LTIV där flertalet av prototyperna har använts både till testning och
träning. Flertalet har använts av idrottsutövare på internationell elitnivå (världsmästare och olympiska medaljörer).
Typisk för all denna test- och träningsapparatur är att den möjliggör
för aktiva och tränare att få en objektiv återkoppling på relevanta träFigur 2
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Ett exempel från denna innovationskategori är stakergometern.
Den första varianten av stakergometern har nått en begränsad marknad av skidåkare i Sverige och Norge. De grundläggande delarna i
denna prototyp av stakergometer kommer från en Concept II roddergometer. Prototyp 2 är en avsevärd teknisk utveckling av protoFigur
typ
1 1.med mätning av kraft under båda stavspetsarna och datainsamling för effektberäkning i varje stavtag vid dubbelstakning. Kraft- och
positionsdata sänds via Blåtandsteknik till en dator för beräkning
och visning av data on-line. Validering av stakergometer prototyp 1
finns publicerad i vetenskaplig tidsskrift (Holmberg & Nilsson 2008).
A

B

C

Figur 2

Figur 2. A) Martin Lidberg (flerfaldig Europamästare och Världsmästare 2003)
under träning med den första prototypen av Powerbox. B) Avancerad senare prototyp av Powerbox. C) Jimmy Lidberg (flerfaldig Europamästare och
Olympisk bronsmedaljör) under träning i LTIV i en specialbyggd prototyp för
träning av specifik styrka i bål- och skuldermuskulatur.

Den så kallade powerboxen (Figur 2A och B) skapades ursprungligen
för brottare i syfte att träna upp benmuskelstyrkan för att trycka motståndaren framför sig och den första prototypen var en enkel variant
som utgick från en ombyggd gymnastikplint (Fig. 2A). En utveckling av
denna i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) resulterade i prototyp nr 2 (Fig. 2B). Den senare möjliggör loggning av krafter,
hastighet och effekt under träning och testning.
Bål- och skulderrotatorn som presenteras i figur 2C är också en innovation som är specialkonstruerad för specifik träning av styrka vid parterrunderläge i Grekisk-Romersk stil i brottning. Denna träningsappa-
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rat kan även förses med två kraftplattor, under höger respektive vänster
handstöd. Kraften som brottaren lyckas skapa i mothåll i förhållande till det yttre kraftmoment som tränaren åstadkommer på brottaren
med en lång hävarm kan således mätas.

Testapparatur – Mätfunktion
I denna innovationskategori finns exempel på testapparatur som har en
specifik mätfunktion. Tonvikten i dessa projekt har legat på att utveckla
förutsättningar för mätning, vilket i sin tur tillåter olika praktiska applikationer.
En bromskraftmätare för beräkning av effekt vid test/träning på
spinningcykel har utvecklats. Denna mätanordning är uppbyggd av
trådtöjningsgivare och linjära kullager. Mätaren kan lätt appliceras mot
spinningcykelns svänghjul. Patent föreligger och bromsen tillverkas på
licens av ett amerikanskt företag som är en av världens ledande tillverkare av spinningcyklar.
Innovationer för mätning av krafter i fotstöd och sits i kajak vid paddling. Fotkraftsystemet tillåter mätning av både tryckkrafter och dragkrafter hos båda fötterna separat samt horisontell kraft (i rörelseriktningen) i kanotens sits. Dessa system har validerats i en vetenskaplig
studie och publicerats i vetenskaplig tidskrift (Nilsson & Rosdahl 2014).
En testplattform utvecklad för att bestämma tryckfördelning under
skidor utgör ett exempel på testapparatur som avser att hjälpa skidåkaren att komma fram till ett optimalt tryckfördelningsmönster under
skidorna (Nilsson, Karlöf & Jakobsen 2011).

Testutveckling
Nedan redovisas ett exempel på test som har utvecklats i syfte att ge väsentlig fysiologisk information eller annat underlag för träningsoptimering. Exemplet utgör det s k Pyramidtestet (Andersson & Nilsson 2011,
Andersson et al. 2011).
Syftet med det så kallade pyramidtestprojektet var att utveckla ett
enkelt och prisbilligt test där maximal aerob effekt kan korrekt förutsägas med stor sannolikhet. Genom att bygga en pyramidformad trappkonstruktion (figur 3) som testpersonen skall passera över vid upprepade förflyttningar fram och tillbaka under 5 minuter så kan den maximala syreupptagningsförmågan beräknas.
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Figur 2

Figur 3. Pyramiden i det s.k. pyramidtestet. Det längre mittersta trappsegmentet garanterar att testpersonen höjer kroppstyngdpunkten till en given nivå
varje gång denne passerar över pyramiden.

Konceptutveckling
Denna utvecklingslinje är tänkt att bidra till att GIH lever upp till sin
målsättning när det gäller integrering av teori och praktik, vilket passar
utmärkt även i LTIV:s verksamhet som är starkt praktiknära till sin karaktär.
Ett av koncepten omfattar start av en bokserie vilken syftar till att
koppla vetenskapliga rön till den praktiska verksamheten med tydliga
försök att använda vetenskapliga metoder för att djupare förstå problem
i praktiken (referensexempel; Nilsson 2008). Med denna serie återupptar GIH en tradition likt den som representerades av serien ”Idrottsfysiologiska rapporter”. Denna konceptutveckling emanerar till hälften
från GIH Sport Innovation genom forsknings- och innovationssynergin och till hälften från målsättningen med LTIV:s verksamhet.
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Forskarutbildning i idrottsvetenskap

Håkan Larsson

Redan Per Henrik Ling hyste vetenskapliga ambitioner med sitt gymnastiksystem, men det dröjde till 1940-talet innan GIH, genom tillsättningen av en professur i kroppsövningarnas fysiologi och hygien, på
allvar blev ett institut med en vetenskaplig institution. Senare tillkom
forskning även inom andra områden, men någon forskarutbildning i
egen regi kom inte på tal så länge statens regler förbehöll universiteten
rätten att utfärda doktorsexamina. På GIH löstes återväxten av forskare istället genom samarbete främst med Karolinska institutet (fysiologi och biomekanik/neurovetenskap) och Stockholms universitet (pedagogik, historia och psykologi). Doktorander antogs vid dessa lärosäten,
men finansierades av GIH och hade sin anställning här.
På nyåret 2010 skapade en förändring i Högskoleförordningen möjligheter för svenska högskolor att, i likhet med landets universitet, erbjuda utbildning på den högsta akademiska nivån, forskarnivån. Vid
GIH lades under den följande våren ett intensivt arbete ner på en ansökan hos Högskoleverket (HSV) om en sådan examensrätt. Strax efter
midsommar kom HSV:s svar: lärosätet erhöll examensrättigheter inom
området Idrott, fysisk aktivitet och hälsa, med ämnet Idrottsvetenskap.
Arbetet med ansökan om examensrätt och det efterföljande arbetet
med att rent konkret utforma en forskarutbildning i idrottsvetenskap
innebar några stimulerande utmaningar för GIH:s forskarkollegium. I
och med ämnets flervetenskapliga karaktär uppstod ett akut behov av
kompromisser mellan forskare från mycket skilda moderdiscipliner.
Inte bara innehållet i den historiska, biomekaniska, fysiologiska, pedagogiska och psykologiska idrottsforskningen skiljer sig åt, forskare från
dessa områden har även delvis olika syn på vetenskap och utbildning.
Forskare inom naturvetenskap/medicin ser forskarutbildning jämfö-
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relsevis mera som en specialistutbildning, där fokus i huvudsak handlar
om att lära sig det vetenskapliga hantverket inom ett specifikt område.
Forskare inom humaniora och samhällsvetenskap ser forskarutbildning
mera som en genomgripande bildningsresa med ett något bredare anslag
vad gäller såväl det vetenskapliga hantverket som teoribildning. Rent konkret innebär detta att naturvetare och medicinare helst ägnar så mycket
tid och energi som möjligt åt det specifika forskningsprojektet, medan
humanister och samhällsvetare gärna ägnar mer tid åt kurser som både
breddar och fördjupar doktorandens insikter i frågor om teoribildning
och metoder.
Även avseende produkten, doktorsavhandlingen, har forskare från
olika områden något olika synsätt. Bland humanister och samhällsvetare
har doktorandens förmåga som forskare traditionellt dokumenterats
i en bok, eller en monografi. Monografin speglar humanisternas och
samhällsvetarnas bredare syn på de förmågor som en ny forskare förväntas besitta. Bland naturvetare och medicinare har doktorandens förmåga som forskare istället traditionellt dokumenterats i en sammanläggningsavhandling, en samling av artiklar som behandlar olika problem
vilka sätts in i ett mera helhetligt sammanhang i en så kallad ”kappa”.
Sammanläggningsavhandlingen speglar naturvetarnas och medicinarnas något snävare syn på förmåga hos en ny forskare.
Bakgrunden till forskarnas skilda synsätt finns antagligen i kunskapsbildningens skilda karaktär. Där naturvetarnas och medicinarnas
forskning i högre utsträckning ryms inom ett och samma forskningsparadigm, och där det går att identifiera en ”forskningsfront”, rymmer
humanisternas och samhällsvetarnas forskning flera sinsemellan konkurrerande paradigm där forskning bedrivs i en arkipelag av studier.
Mot denna bakgrund kan forskare inom naturvetenskap och medicin
komma snabbare ”till skott” – det finns en relativt sett större samsyn på
både kunskapsobjekten och det vetenskapliga hantverket, medan forskare inom humaniora och samhällsvetenskap måste reda ut begrepp,
teoribildning och metodologi – det finns inte samma samsyn varken på
kunskapsobjekt eller på vetenskapligt hantverk. Sammanläggningsavhandlingen respektive monografin är mot denna bakgrund båda ändamålsenliga sätt att dokumentera forskning på inom de olika forskningsområdena.
Vid GIH formades en forskarutbildning som i så hög utsträckning

273

som möjligt tillgodoser önskemålen från de olika forskningstraditionerna – och som därtill kan lägga grunden för en mera omfattande flervetenskaplig idrottsforskning. Såväl monografier som sammanläggningsavhandlingar kan förekomma, men sammanläggningsavhandlingar
förordas eftersom statens tilldelning av forskningsmedel i viss utsträckning bygger på antalet publicerade vetenskapliga artiklar. När det gäller
kurser så har en kompromiss gjorts så till vida att 15 högskolepoäng ägnas åt gemensamma obligatoriska kurser, vilka behandlar vetenskapsteori, grundläggande forskningsmetodik, forskningsetik och vetenskapligt skrivande. Ytterligare 15 högskolepoäng är obligatoriska, men dessa
kan i sin helhet ägnas åt det egna forskningsområdet. Doktoranden väljer därtill lämpliga kurser om 30 högskolepoäng, kurser som kan ges vid
GIH eller vi något annat lärosäte.
Under 2013 är ett tjugotal doktorander inskrivna vid GIH. De flesta
av dessa finansieras av GIH och har sin anställning här, antingen som
doktorand eller som adjunkt. Ytterligare några doktorander är antagna
vid GIH men har sin anställning vid en annan högskola, vilken av olika
anledningar vill finansiera en persons forskarutbildning i idrottsvetenskap. GIH har antagit ett antal doktorander på eget initiativ, men några
doktorander har flyttat över från forskarutbildning vid ett annat lärosäte till GIH:s forskarutbildning. Fem av doktoranderna ingår i Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik. Dessa doktorander är lärare i idrott
och hälsa och som sådana är de anställda vid skolor runt om i stockholmstrakten. De är antagna till forskarutbildning i idrottsvetenskap
och kommer att avgå med licentiatexamen tidigast under 2014.
Tjugohundrafjorton är också året då de första doktorerna i idrottsvetenskap kommer att examineras vid GIH. Examensrätten på forskarnivå i idrottsvetenskap borgar för att svensk idrottsforskning kontinuerligt försörjs med nya kompetenta forskare som i sin forskning förmår
att sätta idrotten och den fysiska aktiviteten i fokus och som kan bidra i forskning, utbildning, utvecklingsarbete och opinionsbildning för
idrottens och den fysiska aktivitetens bästa.
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Om forskningens dolda krafter
och exemplet Berit Sjöberg

Peter Schantz

När vi läser en bok, avhandling eller en vetenskaplig artikel vet vi oftast
inget om hur andra faktorer än författaren har medverkat till det vi läser. Men genom textens ämne kan man möjligen ana att författaren bör
ha varit beroende av andra. Utan dem, kanske ingen publikation.
Men rent kreativa texter, såsom skönlitteratur, är väl ändå ett verk av
författaren själv. Ja, så tänkte jag tills mitt sällskap vid ett middagsbord
var en känd deckarförfattare med god kännedom om sina egna och kollegers arbetsförhållanden. Då förstod jag hur viktiga förlagens redaktörer kan vara för de slutresultat som vi läser, och vid ett annat tillfälle
berättade en redaktör för Svenska Dagbladets understreckare om hur
mycket även de kan ha arbetat om texterna innan de publiceras i tidningen.
För denna bok skrev professor emeritus Lars-Magnus Engström om
hur man i den forskningsgrupp som han ledde mycket aktivt läste och
kommenterade varandras manuskript: ”[…] det gemensamma syftet
med seminariet ska vara att positivt bidra till den aktuella textens förbättring, vilket naturligtvis också innebär att kritiska synpunkter framförs.” Forskningsgruppens medlemmar blir därigenom ett exempel på
en dold kraft, för så vitt man inte har dessa inblickar. Ett annat exempel
är vetenskapliga tidskrifters anonyma referenter. Låt oss säga att en artikel accepteras, men först efter ”minor” eller ”major revisions”, vilket
är det vanliga, ja då kan i själva verket kvaliteten i det som publiceras i
hög grad vara ett resultat av referenters kunskap och kritiska läggning.
Och de är oftast helt dolda krafter.
Ett annat exempel på osynliga krafter finns i den mätapparatur som
används. Den officiella tekniska specifikationen kan, med de marknadskrafter som idag råder, helt enkelt vara falsk. I goda fall finns en kultur
av metodkontroll inom en forskningsgrupp som leder till att fel upp-
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täcks, men om inte, kan detta problem leda till mätfel, som sedan hamnar i vetenskapliga texter som om de stod för sanna värden.
De dolda krafterna kan således verka i olika riktningar. Vilket spelrum de har beror av forskningsdisciplin och -kultur. Grundförutsättningarna för forskning är så helt olika. Det gäller på många plan. För en
del kan det räcka med att andra har lämnat efter sig underlag för forskning, och därutöver behövs, som basala kompetenser, någon sorts analys-, läs- och skrivförmåga samt papper och penna, och helst även radergummi. Det senare får nog anses vara den minsta gemensamma
nämnaren för olika forskningsinriktningar.
För andra krävs att man skapar förutsättningar för studierna i form
av design, etisk kommittéansökan, anslag, kanske metodutveckling,
metodik, metodkontroll, rekryterar försökspersoner, genomför datainhämtning, -bearbetning och -analys. Vidare kan man behöva mer eller mindre avancerad utrustning, laboratorier, statistik, etc. För att sköta allt detta krävs stödresurser. Vid GIH representerar humanbiologin
denna typ av forskning.
I min introduktion till bokens avsnitt om forskning har jag skrivit om
hur den ekonomiska krisen på 1990-talet slog hårt mot arbetsfysiologin
vid GIH/KI genom nedskärningar vad gäller teknisk, laborativ och administrativ personal. Detta visar i sig betydelsen av dessa personer och
funktioner. Likväl är det ofta så att de är och förblir forskningens dolda krafter. Det har alltid känts djupt orättvist. Så nu tar jag chansen att i
någon liten mån rätta till detta.
Av nödvändighet krävs ett urval. Av flera väl förtjänta kandidater genom åren faller lotten på laboratorieassistenten Berit Sjöberg. Hon var
utbildad inom klinisk kemi, och anställdes år 1964 av Per-Olof Åstrand,
arbetade till 1967, var därefter barnledig till 1975, återkom då och arbetade sedan vid institutionen fram till 2006. Den fysiologiska forskningen hade expanderat snabbt under 1970-talet, och när Berit åter började
tjänstgöra 1975 arbetade hon i det biokemiska laboratorium som flyttat
in i f.d. Statens Normalskolas lokaler på Lidingövägen 2. Där nyttjades
en gammal kemilärosal som laboratorium (Figur 1).
Berit blev snabbt det självklara ankaret vid det laboratorium som
Bengt Saltin tog initiativ till på 1960-talets andra hälft. När doktorander kom och gick, stod Berit för kontinuiteten. Hon kände metoderna, och hon kände apparaterna. Nya doktorander lärde hon också känna
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Figur 1. Laboratorieassistent Berit Sjöberg instruerar doktoranden Eva Blomstrand på biokemilaboratoriet under senare delen av 1970-talet. Foto: Okänd.

snabbt genom sitt direkta sätt, liksom deras behov av inskolning. Berit
kunde lära ut, och höll en exemplarisk ordning. Hon var helt enkelt utomordentligt kompetent, vilket förklarades av begåvning, självständighet, noggrannhet och uthållighet. Hon parade detta med humor, skarp
blick och skrivförmåga; hon skulle kunna ha skrivit en bestseller om livet på ett laboratorium. För det hade hon både minne och material. Det
är synd att den boken inte blev skriven. Men utöver dessa bilder finns
det också anledning att nämna att hon då och då fick kämpa med en sinnesstämning som gjorde det tungt att gå eller cykla till arbetet. Ja, även
till att ta bussen. Men Berit kom ändå. Alltid.
För doktorander i laborativa discipliner blir institutionen ofta med
nödvändighet ett andra hem, och i bästa fall finns där då en trevnad och
hemkänsla. På fysiologen skapade Berit den. Hon var social. Två typiska
exempel; varje år när decembermörkret föll tändes levande ljus, pepparkakor bakades, och när Lucia kom värmdes vi lite ytterligare med spetsad glögg och vars och ens namn spritsat med vit glasyr på den generöst
tilltagna pepparkakan. Och på arbetsbordet stod det alltid blommor
när doktoranders födelsedagar inföll. Det fanns en värme runt Berit
(Figur 2).
Hösten 2006 gick Berit i pension. Jag gick då igenom institutionens
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avhandlingar för att se hur olika doktorander tackade andra för deras
bidrag. Ingen finns omnämnd så många gånger som Berit. Detta var
vad jag fann:
1966, Jesper Stenberg: ”I wish to express my thanks and admiration for
patient and skilful assistance in the laboratory by Berit Pettersson-Sjöberg.”
1980, Per Tesch: ”My sincere thanks to Mrs Berit Sjöberg for skilful technical assistance.” 1980, Ulf Bergh: ”I wish to express my gratitude to Mrs
Berit Sjöberg for skilful technical assistance.” 1985, Jan Svedenhag: ”I wish
to express my sincere thanks to Berit Sjöberg for excellent technical assistance:” 1985, Eva Blomstrand: ”I wish to express my sincere appreciation
and gratitude to Berit Sjöberg for kind help and interest throughout the
progress of the work.” 1986, Peter G. Schantz: ”I want to express my deep
gratitude to Berit Sjöberg for friendship and outstanding technical assistance.” 1989, Zetan Nie: ”I want to express my
deep gratitude to Berit Sjöberg for excellent laboratory assistance.”
1994, Ylva Hellsten: ”I want to express
my deepest gratitude to Berit Sjöberg, for
always standing by my side, always performing careful and thorough analytical work and for taking great care of my
cells.” 1995, Gi Magnusson: ”I wish to express my sincere gratitude to Berit Sjöberg
for guidance and help.” 1995, Paul Balsom: ”In the laboratory Berit has performed repeated bouts of high quality analysis.” 1995, Robert C. Hickner: ”I would Figur 2. Berit Sjöberg i laboratoriet på 1980-talet. Foto:
particularly like to express my deepest
Styrbjörn Bergelt.
appreciation to Berit Sjöberg for countless
hours of work on my behalf.” 1998, Hans
Rosdahl: ”I also wish to express my sincere gratitude to Berit Sjöberg for
friendship and concern, for excellent technical laboratory teaching and assistance, and for always providing generous help with everything.”
2001, Christer Malm: ”We all owe our successes in life to the sacrifices
and efforts of other people. I plead guilty to Berit Sjöberg without whom
none of this work would have been possible. Besides your technical expertise and skills in the lab, you always find the time to remember birthdays,
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second places, glögg and other inevitable little things in life.” 2002, Brandon Walsh: ”I would also like to specifically thank Berit Sjöberg, for your
Swedish lessons and keeping the lab running smoothly.” 2003, Michael
Svensson: ”Very special thanks to ’Labbchäfen’ Berit Sjöberg for your outstanding endurance when ’I got a new idea’…We have had many nice days
at the laboratory and, particularly, at our ’window meetings’ in the corridor, during the years. I am deeply grateful for your professional support.”
2005, Hans-Christer Holmberg: ”I want to express my sincere gratitude to
Berit Sjöberg for contributing to the high spirit at the lab.”
Slutligen, ett exempel från en doktorand i Danmark som gästade fysiologen för olika behov av mätningar. 2004, Peter Rejkjaer Krustrup: ”I also like
to specifically thank the following people: Berit Sjöberg for providing great
technical and practical assistance when I was in Stockholm. She provided
me a radio and introduced obligatory daily coffee breaks which made it easier to fulfil the task of dissecting 5000 single muscle fibres.”
När Berit Sjöberg gick i pension hyllades hon vederbörligt. Detta inkluderade att personalrummet döptes till Café Beran; en skylt sattes upp ovanför entrédörren, och på den en teckning med Berit speglad i ett kärl med en
kemisk lösning för att färga musklernas kapillärer.
Tacksamheten till Berit, nu aningen mindre av doldis, är fortfarande
högst levande. Och på samma sätt går tankarna i många lika osynliga som
personliga riktningar: Tack för era fina bidrag!
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Del IV
GIH:s lokaler

Idrottshögskolans lokaler
Så började det

Yvonne Wessman

Etableringen av Idrottshögskolan (IH) som statlig högskola innebar
många utmaningar. En av dem, som IH delade med flera av de mindre
högskolorna i Stockholm, var att lokalmässigt motsvara förväntningarna i en expanderande verksamhet. Idrottshögskolans utbildningar var
och är lokalkrävande; det går inte att bedriva idrottslärarutbildning,
hälsopedagogutbildning eller tränarutbildning utan tillgång på idrottshallar, gymnastiksalar, bad, bollplaner, rum för styrketräning mm. Till
det skall läggas att den forskningsanknytning som utbildningarna behöver ställer speciella krav på laboratorier för kliniska försök liksom på
”up to date” lärosalar. IH:s etablering sammanföll också i tiden med utvecklingen av IT som hjälpmedel i undervisningen och som stöd i studenternas arbete med de teoretiska delarna i utbildningen, inte minst
när de skulle skriva sina examensarbeten.

Lokalsituationen när GIH blev IH
De lokaler som fanns att tillgå initialt var huvudbyggnaden med reception, några lärosalar, biblioteket, arbetsrum för högskoleledningen och
några få lärarrum, studenternas uppehållsrum, ett personalrum med
köksdel och en restaurang. I förlängningen av den byggnaden fanns
idrottshallar, gymnastiksalar, skåphallar för studenternas tillhörigheter, lärarrum, vaktmästeri och GIH-badet.
Bredvid huvudbyggnaden fanns en äldre tegelbyggnad, där fysiologilärare och forskare inom det området hade sina arbetsrum och några mindre laboratorier. Dessa personer, liksom några som hade sina
arbetsrum i en byggnad på andra sidan Lidingövägen, var forskningsmässigt och lokalmässigt lierade med Karolinska Institutet (KI). I par-
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ken runt IH låg också några mindre ”paviljonger”, där några lärarrum
hade tillskapats. Som om inte detta var nog, fick den nya högskolan hyra
in sig i en del av Tennisstadion på Fiskartorpsvägen för att lösa behovet
av lokaler för delar av administrationen, en olägenhet för både studenterna och personalen.
Det var å ena sidan en relativt väl sammanhållen verksamhet rent fysiskt men såväl lärare som studenter och administrativ personal pressades av den uppsplittring som trots allt fanns; det kändes trångt, det saknades marginaler, om man ville komplettera med ny verksamhet och det
fanns få naturliga träffpunkter för personalen.

Planerna tar fart
Svenska universitet och högskolor fick strax efter Idrottshögskolans etablering en ny styrmodell med decentralisering av ansvar för planeringsoch utvecklingsfrågor. Det innebar t. ex. att högskolan på ett tydligare
sätt än tidigare fick ansvar för förvaltningen av sin ekonomi, innefattande att också ekonomiskt ansvara för sina lokaler. Hyresvärden blev det
nybildade Akademiska Hus AB, som från Byggnadsstyrelsen tog över
universitetens och högskolornas lokalbestånd. Det var sålunda till Akademiska Hus och dess Stockholmskontor IH vände sig med önskemål
om bättre lokaler.
IH hade inledningsvis tur i så motto att Akademiska Hus uppdrog åt
arkitekten Johan Celsing att i samarbete med IH arbeta fram ett förslag
till tillbyggnad med plats för lärosalar, laboratorier, lärarrum mm. Det
kändes inspirerande att samarbeta med Johan Celsing. Han var lyhörd
för IH:s behov samtidigt som hans förslag gestaltningsmässigt kändes
rätt i miljön. För att få rimlig ekonomi i nybyggnadsprojektet sökte IH
samarbete med KI, som var berett att bära vissa kostnader utifrån det
utbildnings- och forskningssamarbete, som de båda lärosätena utvecklade. Försöken att få Sveriges Olympiska Kommitté att samverka rann
dessvärre ut i sanden.
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Hinder på vägen
Det förslag till tillbyggnad som utarbetades skulle ligga i parken ner
mot Stadion, parallellt med Lidingövägen. Ungefär samtidigt som det
tog form intensifierades arbetet med att bilda Nationalstadsparken.
Många personer och organisationer var engagerade i detta. En viss
dragkamp utkämpades om hur starka restriktionerna skulle vara i anslutning till parken. Idrottshögskolan låg och ligger i det område som
1995 blev Nationalstadsparken.
Den planerade tillbyggnaden av IH var enligt Stockholms stadsbyggnadsansvariga för hög. Den skulle inte harmoniera med Stadion och
tornet i vyn från Lidingövägen norrut, menade man. Det innebar att
Johan Celsing fick utarbeta ett förslag till en lägre byggnad. Också det
förslaget förkastades av Stockholms stad vid underhandsförfrågan om
bygglov. Nu hade restriktiviteten vad gäller byggande i anslutning till
Nationalstadsparken accelererat. Akademiska Hus och IH fick veta, att
en tillbyggnad av högskolan sannolikt inte skulle tillåtas i det planerade
läget sydöst om huvudbyggnaden.

Dags att titta norrut
Men skam den som ger sig. Nu inleddes försök att dels lösa en del akuta
lokalfrågor, dels söka nya vägar att få en långsiktigt hållbar utbyggnad.
Olika förslag prövades, t. ex. att förlägga en del av verksamheten till f.d.
Almänna BB i närheten av IH. Ett annat förslag som dök upp och förkastades var att flytta en del av IH till lokaler som blev tillgängliga, när
sjuksköterskeutbildningen flyttade från KI:s område till Huddinge. Ett
annat alternativ var att flytta någon del till Bosön. Men inget alternativ
bar. Samtidigt inleddes en ny fas i det mer långsiktiga arbetet, nämligen
att pröva, om en utbyggnad skulle kunna göras på norrsida, i sluttningen ner mot Östermalms IP.
Akademiska Hus inbjöd tre arkitektkontor att utarbeta var sitt förslag till tillbyggnad i norrläge. Denna tävlan ledde till tre i och för sig
intressanta förslag men inget av dem var sådant att IH och Akademiska
Hus ville gå vidare med det. Däremot innehöll förslagen var för sig kva-
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litéer, som skulle kunna kombineras i en ”norrlösning”. Att en utbyggnad norrut skulle vara möjlig rent fysiskt framgick på ett bra sätt av de
tre förslagen. Däremot återstod frågan om Stockholms stad skulle ge
bygglov för det nya läget.

Kreativitet under tiden
Nöden är uppfinningarnas moder, heter det. Och kreativiteten att förbättra lokalsituationen i avvaktan på tillbyggnaden tog sig många uttryck. Så skapades datorsalar till studenterna i källarplan och i en ombyggd lärosal, grupprum inreddes på läktare i gymnastiksalar och
idrottshall, något lärarrum inreddes till kollegierum, några mindre laboratorier tillskapades och ett styrketräningsrum inreddes.
Det så kallade Jönssons hus, tidigare bostad för vaktmästare Åke
Jönsson med familj, gjordes om till ett trivsamt ställe för sammanträden
och liknande aktiviteter. Så fick högskolestyrelsen en fast punkt och behövde inte som tidigare forcera trapporna i Stadiontornet för att träffas.
Slutligen fick IH kort efter år 2000 möjlighet att hyra övervåningen
i läktarbyggnaden vid Östermalms IP. Det innebar också att IH kunde
påverka utformningen av våningsplanet och hur det skulle inredas. På
det sättet fick IH tre nya lärosalar, ett antal lärarrum och ett uppehållsrum.

Ekonomi
Här kan det vara på sin plats att med några ord beröra ekonomin kopplad till lokalerna. IH planerade målmedvetet för att expandera lokalerna. I det låg också att skapa en ekonomisk plattform. Den byggdes upp
successivt. Med Utbildningsdepartementets goda minne fick IH behålla de ”överskott” som uppstod dels till följd av att utbyggnaden dröjde,
dels som resultat av god hushållning och viss uthyrning av idrottslokaler kvällar och helger. De medlen skulle komma väl till pass senare. Mer
om detta i det kommande kapitlet av Dimiter Perniklijski.
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GIH:s nybyggnation 2001 – 2013

Dimiter Perniklijski

Planerna på utbyggnad av GIH är mycket gamla. Redan på 1940-talet
talades det om olika kompletteringar av byggnaderna. Jag kommer att
skriva enbart om den tid jag verkade som förvaltningschef vid GIH. Att i
detalj berätta allt som hände under dessa år låter sig inte göras på några få
sidor. Därför ska jag göra några nedslag i avgörande skeden av projektet.
Jag kom till dåvarande Idrottshögskolan (IH), höstterminen 2001,
från Lärarhögskolan i Stockholm (LHS). På LHS hade jag under mina
23 år där en rad olika befattningar. De sista 15 åren som vice rektor och
förvaltningschef. LHS hade som mest 13 olika adresser och under 18 år
pågick det oavbruten kamp om att samla högskolan till ett och samma
ställe. Så skedde också efter många olika turer och flera misslyckade
försök. År 2000 samlades så gott som alla verksamheter till campus
Konradsberg i nybyggda och renoverade lokaler. Enligt min mening i en
bland de finaste högskolemiljöerna i hela landet. Jag hade arbetat mycket aktivt i processen om att få till stånd denna efterlängtade lösning.
När jag kom till IH var jag mycket trött på allt som hade med lokaler
att göra. Dåvarande rektor professor Ingemar Wedman talade om för
mig att GIH hade i början av hans mandatperiod misslyckats med att få
till stånd nya laboratorielokaler, men att lokalsituationen nu var löst för
en lång tid framöver.
Relativt snart efter mitt tillträde deltog jag i ett hyresgästmöte med
representanter för Akademiska Hus och fick reda på att huvudbyggnadens ventilation var undermålig och behövde åtgärdas omgående. Man
hade gjort preliminära beräkningar och då ventilationsaggregaten inte
kunde placeras på husets tak skulle bygglösningen vara komplicerad och
kostnaden uppgå till mellan 5–8 Mkr. En hissnande summa för en så
relativt sett blygsam renovering. Lokalernas fysiska standard, utöver
luftkvaliteten, skulle påverkas marginellt. Jag tyckte att det skulle kän-
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nas ytterst otillfredsställande att spendera så mycket pengar för så lite
samtidigt som behovet av nya lokaler inom vissa verksamheten var skriande. Lokalerna för Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll
(BMC) i ”Tegelhögen” var under all kritik. Det hade knappt gjorts något efter att lokalerna uppfördes på 1940 talet. Ventilationen bestod av
tillfälligt självdrag och uppvärmningen var museal. När kylan slog till
och man ”skruvade upp” värmen tog det två dagar innan systemet reagerade. Hade man oturen att vädret slog om och blev varmare så svettades man i två dagar innan det blev någorlunda bra inomhusklimat. I den
som det hette ”provisoriska”, ”Gröna paviljongen”, från 1960-talet där
bl. a. Centrum för idrottsforskning (CIF) hade sina lokaler var klimatet allt annat än bra. Även stora delar av de övriga byggnaderna behövde fräschas upp och biblioteket som var riksbibliotek behövde större och
modernare lokaler. Nybyggnation och kraftig upputsning av IH:s lokaler var absolut nödvändig. Jag diskuterade frågan med vd för Akademiska Hus i Stockholm Lennart Karlsson som också ansåg att IH behövde
såväl nya som kraftigt upprustade lokaler. När jag tog upp frågan med
rektor ville han inte initiera en så stor fråga när hans mandat skulle gå ut
om ett halvt år och han inte ämnade kandidera på nytt. Efter samtal med
styrelseordföranden Lars Strandberg och rektor Ingemar Wedman lyckades vi dock uppskjuta den, enligt min mening, mindre kloka partiella renoveringen av huvudbyggnaden.
När den nya rektor professor Per Nilsson tillträdde i början av hösten
2002 behövdes det inte många minuter för att övertyga honom om behovet av en upprusning av IH:s lokaler. Vi diskuterade frågan med såväl
styrelseordföranden som vd för Akademiska Hus och hösten 2002 beslutade styrelsen om att undersöka möjligheten att tillsammans med Akademiska Hus få till stånd en nybyggnation om ca 2200 kvm lokal area
(LOA). Akademiska Hus uppdrog åt Hidemark & Stinzings arkitektbyrå att skissa på ett tänkbart förslag. Efter att ha studerat terrängen noga
konstaterade arkitekterna att den nya byggnaden skulle kunna vara lokaliserad antingen norr om och i rätt vinkel mot huvudbyggnaden eller bestå av flera mindre byggnader där ena skulle var placerad a öster om huvudbyggnaden och den andra något bakom huvudbyggnaden. De förordade den första lösningen och ritade en skiss som presenterades för personalen och ledningen.
Med tanke på IH:s tidigare erfarenheter (se föregående kapitel) kontaktade vi tjänstemän på Stadsbyggnadsnämnden samt några represen-
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tanter för organisationer som bevakade nybyggnationer i nationalstadsparken. Vi var mycket måna om att nybyggnationen skulle accepteras
av så många som möjligt och utgöra en förbättring av den fysiska miljön. Efter många diskussioner med olika intressenter beslutade styrelsen att gå vidare i projektet med tillägget att uppdraget utöver laboratorielokaler även skulle omfatta nya bibliotekslokaler. Akademiska Hus
gav tre parallella uppdrag till arkitektbyråerna: Callings AB, Hidemark
& Stinzing och Wingårdhs.
Efter ett omfattande samrådsförfarande med representanter från GIH
och Akademiska Hus beslutade styrgruppen, som bestod av ledningspersonal från GIH och akademiska Hus, att förorda Wingårdhs förslag.
Förslaget vann tack vare sin stora flexibilitet. De ursprungliga planerna
om nybyggnation av laboratorielokaler om ca 2 200 kvm Loa hade vuxit
till ca 3 500 kvm LOA, och omfattade även renovering av huvudbyggnaden och nya bibliotekslokaler. Biblioteket skulle få en central plats i
entréplanen. Under projekteringsarbetet konstaterades att med hänsyn
till alla krav som ställs på nya restauranger måste restaurangen flyttas.
En av lösningarna som accepterades av personalen och styrelsen var att
placera restaurangen högst upp i den nya byggnaden. När projekteringsarbetet var klart kom en kall dusch. Akademiska Hus presenterade den
preliminära hyreskostnaden. Jag hade fått denna preliminära beräkning
informellt och efter samtal med rektor och styrelsens ordförande beslutade vi att inte offentliggöra den utan att arbeta för att få en rimligare
kostnad lagt på hela det förhyrda fastighetsbeståndet. Parallellt med det
beslutade en ny styrelsen att ge i uppdrag till ordföranden, rektor och
undertecknad att undersöka om det fanns alternativa möjligheter för lokalisering av GIH. Under årens lopp har flera kommuner varit mycket
intresserade av att få högskolan till sina kommuner. Bland annat hade
representanter för Haninge kommun uppvaktat några styrelserepresentanter i frågan. Även en lokalisering till RF:s anläggning på Bosön,
Lidingö, hade diskuterats. Efter diskussion i styrelsen beslutades att
styrelsens ordförande, rektor och jag skulle kontakta RF:s ledning och diskutera frågan. Så skedde och RF:s ledning blev mycket intresserad av
idén. Undertecknad och Nisse Nilsson från RF skulle med hjälp av en
arkitektbyrå göra en snabb skiss av ev. nybyggnation.
Ryktet om att GIH eventuellt var på väg att lämna Stadionhöjden
och flytta till Lidingö nådde Akademiska Hus ledning väldigt snabbt.
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Jag hade två informella samtal med vd Lennart Karlson och var mycket
tydlig med att även om jag bedömde att majoriteten av personalen inte
ville lämna nuvarande lokalisering skulle den preliminära beräkningen
av hyreshöjningen efter en nybyggnation vara så hög att styrelsen skulle tvingas att välja ett billigare alternativ. Huruvida detta var nyckeln
till framgång kan jag inte bedöma. Dock ändrade Akademiska Hus strategi och började tala om hyreskontrakt för hela hyresbeståndet. Med ett
nytt 20-årigt kontrakt på hela beståndet skulle hyreshöjningen inte vara
så dramatisk. Så blev så småningom fallet. När styrelsen skulle ta ställning till vilket av alternativen: Bosön eller Stadionhöjden skulle väljas
blev beslutet enhälligt till Stadionhöjdens favör. Dessutom visade det
sig att kostnaderna för eventuellt nybygge på Bosön skulle vara i paritet
med den som Akademiska Hus hade beräknat. Ytterligare ett tungt argument för att välja Stadionhöjden var att Akademiska Hus presenterade ett mycket attraktivare bud för hela hyresbeståndet. Med facit i hand
var valet det bästa möjliga. Efter över 20 års utredande och flera misslyckade försök var GIH:s nya campus ett faktum.
En som har varit med om hela resan är Torsten Tunebro. Som anställd
i dåvarande Byggnadsstyrelsen fick han i uppdrag att utreda Idrottshögskolans behov av lokaler. Året var 1991! År 2012 var samme Torsten Tunebro, dock något gråhårigare, projektledare för GIH:s campusprojekt
och tillsammans med mig och många andra bidrog han till att projektet
blev en succé. Det tog sina 21 år att fullborda projektet.

GIH:s byggnation
Foto GIH:s hemsida.

sedd

från

Östermalms

IP,

Fiskartorpsvägen.

289

Utsikt från biblioteket i den nybyggda delen av GIH.

Viktiga årtal:
- 1991 Torsten Tunebro utreder Idrottshögskolans behov av lokaler och
föreslår en begränsad utbyggnad samt nybyggnation om ca 3 500 kvm
LOA.
- 1994 Akademiska Hus ber arkitekt Johan Celsing att arbeta fram ett
förslag på tillbyggnad.
- 2002-10-10 IH:s styrelse beslutar att uppdra åt rektor att undersöka
möjligheten att upprätta en byggnad om ca 2 200 kvm LOA.
- 2002-11-17 IH:s styrelse beslutar att uppdra åt rektor att teckna avtal
med Akademiska Hus AB i Stockholm om förstudie för nybyggnation.
- 2003-02-18 IH:s styrelse beslutar att uppdra åt rektor att fortsätta förstudiet samt uppmanar Akademiska Hus att i det fortsatta arbetet initiera dialog med miljöorganisationerna och andra berörda intressenter.
- 2004-04-19 IH:s styrelse beslutar att förorda att det fortsatta arbetet,
som ska leda till en detaljplan inriktas på placering av nybyggnationen,
mot Östermalms idrottsplats, norr om entrébyggnaden.
- 2005-02-07 Bedömningsgruppen för de parallella arkitektuppdragen,
bestående av representanter för GIH:s och Akademiska Hus ledningar
samt förstärkta med tre oberoende arkitekter, beslutade att förorda till
resp. styrelse förslaget från Wingårdhs Arkitektbyrå AB.
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- 2005-04-05 Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att vidta nödvändiga åtgärder så att arbetet som ska leda till beslut om detaljplan lämnas
för beredning till Stadsbyggnadskontoret.
- 2006 Under året är ärendet föremål för beredning i Stadsbyggnadskontoret, med bl.a. utställning, hörande av intressenter och övriga remissinstanser
- 2007-02-19 Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar ett positivt remis�svar till förslaget.
- 2007-03-08 Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om detaljplan för
GIH:s nybyggnation. Inga överklaganden! Unikt i Stockholm.
- 2008/2009 Förhandlingar med Akademiska Hus om hyresnivån. GIH
undersöker i samarbete med RF möjligheten att lokalisera verksamheten till Bosön.
- Juni 2009 Styrelsen beslutar att GIH även fortsättningsvis ska vara lokaliserad till Stadionhöjden.
- Juni 2009 T.f. rektor Suzanne Lundvall undertecknar ett 20 årigt hyresavtal med Akademiska Hus om kommande ny- och ombyggnation
samt övriga lokaler.
- Augusti 2009 Arbetet med att planera och igångsätta ny- och ombyggnationen intensifieras.
- September 2010 Regeringen beviljar GIH:s ansökan om att teckna ett
20 årigt hyresavtal med Akademiska Hus.
- Januari 2011 Byggstart.
- 2012-07-01 GIH flyttar till nya och renoverade lokaler.
- Januari 2013 Officiell invigning av nybyggnationen av kultur- och
idrottsministern samt start för GIH:s 200 år jubileum.
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Världens äldsta idrottsbibliotek
Från boksamling till modernt specialbibliotek

Anna Ekenberg & Karin Jäppinen

GIH har allt sedan grundandet 1813 haft ett eget bibliotek, vilket gör
det till världens äldsta inom idrottsområdet. Biblioteket är dessutom
Sveriges enda offentliga specialbibliotek inom gymnastik och idrott,
och den främsta uppgiften är att förse studenter, forskare och övrig personal med den litteratur de behöver i sina studier och sitt arbete. Sommaren 2013 blev GIH:s bibliotek, som ett av tre, nominerat till Årets
bibliotek i Sverige.

Personal och organisation
Fram till flytten från Hamngatan till Stadionhöjden 1945 fungerade
biblioteket mest som en boksamling, då lokalerna var otillgängligt placerade. Enligt de tidigaste bestämmelserna vilade ansvaret för biblioteket på den yngste läraren på skolan, vilket senare ändrades till ”den
läraren som var intresserad av saken”. Från 1949 åtog sig pensionerade
idrottsläraren, tillika fil. mag. Karin Ljungwaldh (f 1895) ansvaret för
biblioteket på halvtid. Ljungwaldh behöll sin befattning långt upp i åldern och pensionerades först år 1981, ett år efter att den första fackutbildade bibliotekarien anställts. Fram till 1980-talets mitt bemannades
biblioteket endast av en person, men 1985 rekryterades en ny bibliotekschef samt en biblioteksassistent. År 1997 utökades personalen med en
bibliotekarie med ansvar för bibliotekets IT-system, och året därpå tillkom ytterligare en tjänst som under en kortare period till hälften finansierades av Riksidrottsförbundet. Denna anställning var till en början
en lektörstjänst med syfte att specialbevaka och indexera artiklar i Riksidrottsförbundets tidskrifter. 2013 arbetar här fyra bibliotekarier, motsvarande 3,5 heltidstjänster.
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Bibliotekschefer under de senaste 25 åren har varit Inger Ottander
(1985–2000), Mats Hagström (2000–2012) och Lotta Haglund (2012–).

Lokalerna
I GIH:s gamla byggnad på Hamngatan 19 var biblioteket inte särskilt
tillgängligt för studenterna, och hade därför liten användning. Det var
först i och med flytten till de nya lokalerna på stadionhöjden 1945 som
biblioteket fick större betydelse för studenterna. Biblioteket fick en central placering i anslutning till föreläsningssalarna, en trappa upp i huvudbygganden, där biblioteket låg kvar till 2010.
Då den första fackutbildade bibliotekarien anställdes 1980 rustades
lokalerna upp och ny inredning köptes. En stor del av de äldre boksamlingarna placerades i magasin för att ge plats åt den kurslitteratur som
var obligatorisk i utbildningen. Lokalerna var trivsamma, men små och
trånga, och bibliotekslokalerna utökades därför successivt. Det tidigare rummet för anatomiska samlingar blev tidskriftsrum 1986 och en
lärosal blev bokmagasin och läsplats för forskare 1988, inrett med hjälp
av bidrag från AB Tipstjänst. Till detta rum flyttades de mer värdefulla böckerna ur bibliotekets samlingar. Längst ner i ett rum vid simhal-

GIH biblioteket som det såg ut ca 1985 efter upprustningen. I och med nybyggnationen 2012 omvandlades bibliotekslokalen till personalrum.
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len fanns bibliotekets kompaktmagasin, där äldre böcker och tidskrifter
förvarades.
År 2005, på önskemål från studenterna, tillkom en tyst läsesal med
ca 25 platser på samma plan som biblioteket. I och med att bibliotekets
samlingar växte och antalet studenter och anställda ökade, blev trots
detta lokalerna väldigt trånga och opraktiska de sista åren. Att samlingarna var utspridda på olika ställen, med totalt fyra olika magasin, gjorde inte arbetet lättare. Ett nytt och sammanhållet bibliotek som började
planeras redan 2004, var i högsta grad efterlängtat.
I augusti 2012 öppnade biblioteket i de nya lokalerna på entréplanet i GIH:s huvudbyggnad. Inför nybyggnationen lades mycket tid på
studiebesök på andra bibliotek, planering och inte minst diskussioner
med arkitekter, inredningsarkitekter och byggherrar. Målet var att få
ett modernt, ändamålsenligt högskolebibliotek med studenternas behov
i centrum. Resultatet är ljusa och öppna bibliotekslokaler med bekväma studieplatser och utsikt över Östermalms IP och Norra Djurgården.
Det centrala läget gör att biblioteket blivit en populär studiemiljö bland
studenterna. Eftersom utrymmet i biblioteket fortfarande är begränsat,
står endast de nyare delarna av samlingarna framme i öppna hyllor. De
äldre böckerna, samt äldre årgångar av tidskrifter, förvaras i källarplanet i ett nytt klimatanpassat kompaktmagasin.

Informationsdisk och datorplatser i bibliotekets nya lokaler 2013.

294

Hösten 2013 hade biblioteket i snitt ungefär 350 besök per dag. Den
övervägande delen av besökarna är GIH:s egna studenter, och det är
inte ovanligt att se besökare med skidor, skridskor eller annan sportutrustning leta böcker bland bibliotekshyllorna. Både studenter från andra högskolor och en idrottsintresserad allmänhet hittar till biblioteket. Biblioteket får även besök av svenska och utländska forskare med
idrottshistoriskt intresse, då samlingarna innehåller unik äldre litteratur som inte finns på andra ställen. Möjligheten till fjärrlån gör att forskare och allmänhet i andra delar av landet kan få tillgång till stora delar
av GIH bibliotekets resurser och antalet fjärrutlån till andra bibliotek
är betydligt högre än det antal böcker som lånas in.

Internationellt samarbete
Biblioteket är med i de internationella nätverken som finns för bibliotek
inom idrottsområdet: Nordic Committee for Sport Libraries (NORSIB) för de nordiska idrottsbiblioteken och International Association
for Sports Information (IASI), ett internationellt nätverk för idrottsbibliotek och andra som arbetar med sportinformation. Särskilt NORSIB är ett livaktigt nätverk där deltagarna träffas vartannat år i något av
de nordiska länderna, och i övrigt håller kontakten via en mejllista och
sociala medier. Det är främst högskolebibliotek som deltar, men även
bibliotek från idrottsinstitut. Biblioteket på Norges idrettshøgskole är
mest likt GIH i rollen av specialiserat idrottsbibliotek, medan biblioteken i Danmark och Finland är delar av större universitetsbibliotek, med
de stora universitetens resurser.
Nätverkandet med andra bibliotek med idrottsinriktning har haft stor
betydelse för kunskapsutbytet gällande till exempel utländsk idrottslitteratur före internets tid. Nätverket NORSIB startade redan på tidigt
1970-tal, just med syfte att utbyta bibliografier, litteraturlistor och information om aktuella tidskrifter inom idrottsområdet. Att nätverket
än idag har stark förankring visar att det fortfarande finns ett behov av
erfarenhetsutbyte med likasinnade bibliotek. Nu är det inte längre litteraturlistor som byts, utan erfarenheter omkring uppgifter som dagens
bibliotek har, exempelvis digitala arkiv och informationsresurser.
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Samlingarna
GIH biblioteket har en omfattande samling äldre litteratur inom
idrottsområdet, med böcker från 1500-talet och framåt, vilket gör det
till en värdefull resurs för idrottshistoriska forskare.
Bibliotekets grund lades under P H Lings tid, då en mindre del av inkomsterna från sjukgymnastiken användes för att köpa in nödvändiga
bokverk inom anatomi, fysiologi samt gymnastik och fäktning. Fram
till första halvan av 1900-talet fanns inga avsatta medel för biblioteket,
utan samlingarna växte främst genom donationer, bland annat från LG
Branting, CA Georgii, John Holm, Elin Falk och Ester Svalling.
Som en konsekvens av att det saknades pengar att införskaffa modern
litteratur, var biblioteket inte särskilt användbart för skolans studenter
under denna tid. I och med flytten till nya lokaler 1945, blev förutsättningarna ändrade och biblioteket och dess samlingar kom att utnyttjas
mer aktivt av både lärare och studenter.
I början av 1990-talet fick Ove Hagelin, sedermera föreståndare för
Karolinska Institutets medicinhistoriska Hagströmerbiblioteket, uppdraget att gå igenom GIH bibliotekets stora äldre och värdefulla samlingar. Det rörde sig framförallt om donationer som till stora delar legat

Läsplats samt bokmagasin för de äldre samlingarna iordningställt 1988. Efter
nybyggnationen 2012 omvandlad till lärosal.
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nedpackade under dåliga förhållanden. I en intervju i Läkartidningen
uttalar Hagelin att han känner igen böckerna från GIH på ”lukten av
klor”, eftersom samlingen under många år förvarades i ett utrymme
vägg i vägg med GIH-badet. Hagelins arbete resulterade i en vacker volym, Kinetic Jottings (1995), där ett 100-tal av de mest intressanta titlarna i bibliotekets samlingar från 1500-talet och framåt presenteras.
År 2003 fick GIH genom en donation överta Riksidrottsförbundets
(RF) bibliotek i samband med RF:s flytt från Farsta till nya lokaler i
Idrottens Hus i Lill-Jansskogen, granne med GIH. Efter gallring och
katalogisering av denna i mångt och mycket oorganiserade samling har
den blivit ett värdefullt tillskott på tusentals volymer av framförallt äldre 1900-talslitteratur inom idrottsområdet.
GIH-bibliotekets samlingar fördes över från kortkatalog till att bli
sökbara via dator i en biblioteksdatabas mot slutet av 1980-talet. GIH:s
bibliotek gick även med i det nationella Librissamarbetet vid denna tid,
vilket innebar att man kunde söka i andra högskole- och forskningsbiblioteks bestånd via terminaldatorer.
Ett stort retrospektivt katalogiseringsarbete av bibliotekets äldre
samlingar har gjorts under 2000-talet. Det finns dock fortfarande avdelningar som är helt eller delvis okatalogiserade, bland annat en intressant historisk samling med litteratur kring sjukgymnastik, samt äldre gymnastiklitteratur på franska, tyska och andra språk. GIH:s äldre
samlingar är unika, då många titlar, framförallt bland de utländska, inte
finns på andra bibliotek i Sverige. Det är därför av största intresse att arbetet med att katalogisera dessa samlingar kan fortsätta, så att böckerna
kan göras tillgängliga för framtida forskning.
När GIH från att vara en institution under Högskolan för lärarutbildning i Stockholm blev ett självständigt lärosäte 1992 fanns stora
förhoppningar om biblioteket. Biblioteket skulle ses som ett nationellt
ansvarsbibliotek på idrottens område. Även om det aldrig blev något utnämnande till officiellt ansvarsbibliotek för idrott, så verkar biblioteket
ännu idag i liknande form och försöker hålla en god bevakning av nyutgivningarna inom idrottsområdet. Inköp av ny litteratur, både svensk
och internationell, görs fortlöpande genom att bevaka bokutgivningen
inom idrott och hälsa samt angränsande områden. Mycket köps även in
på efterfrågan från studenter och personal.
Bibliotekets samlingar och användning har ökat starkt de senaste tju-
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go åren. Bokbeståndet har vuxit från ca 40 000 volymer år 1994 till ca
60 000 volymer år 2012, och antalet utlån har ökat från ca 8000 år 1994
till ca 22 000 år 2012.

De digitala samlingarna
Den digitala utvecklingen de senaste 25 åren har gått snabbt och detta
gäller även biblioteket, där idag elektroniska tidskrifter och artikeldatabaser dominerar som källa för vetenskaplig information. År 1988 fanns
185 tryckta tidskrifter på biblioteket, inräknat både de internationella
vetenskapliga och de populärvetenskapliga titlarna. Idag, 25 år senare,
har GIH tillgång till cirka 5000 tidskrifter, varav de allra flesta vetenskapliga tidskrifter i elektronisk form.
Av de artikeldatabaser som finns på biblioteket är SportDiscus den
som är av störst betydelse för idrottsområdet. SportDiscus innehåller
artiklar ur internationella tidskrifter inom idrottsområdet, många av
dem i fulltext. För det idrottsmedicinska området är databasen PubMed den viktigaste källan. Att forskningsartiklar idag är sökbara och
tillgängliga på ett helt annat sätt än de var för 25 år sedan, underlättar
mycket för forskare och studenter som behöver aktuell litteratur inom
sina ämnesområden.

Biblioteket och publicering
Högskolebiblioteken har under 2000-talet börjat arbeta mer med publicering och tillgängliggörande av forskarnas arbeten och studenternas
uppsatser. DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är ett publiceringssystem för studentuppsatser och forskningspublikationer och ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer. GIH gick med i
DiVA-samarbetet 2006. Att publikationerna ligger i DiVA gör dem mer
tillgängliga, eftersom de då hittas av sökmotorer som Google. Det finns
möjlighet att ladda upp publikationerna i fulltext när så är tillåtet, så
kallad open access.
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Bibliotekets pedagogiska roll
GIH-bibliotekets pedagogiska verksamhet startade i slutet av 1980-talet
med att man erbjöd undervisning i litteratursökning inför studenternas
examensarbeten. Sedan 1998 har informationssökning ingått som ett
schemalagt moment i forskningsmetodikkurserna, i samband med studenternas examensarbeten. År 2001 utvidgades verksamheten, då bibliotekarierna började undervisa i informationssökning även inom forskningsmetodikkurser på lägre nivåer. Utvecklingen av artikeldatabaser
och elektroniska tidskrifter samt de allt högre kraven på vetenskaplighet i studenternas examensarbeten, har gjort att biblioteket fått en viktig funktion som pedagogisk resurs, framförallt vad gäller handledning
i att söka vetenskaplig litteratur.
Som en del av den pedagogiska rollen har bibliotekarierna även deltagit i utvecklingen av högskolegemensamma styrdokument inom uppsatsskrivande.1 Samverkan med GIH:s studenter, lärare och forskare,
till exempel genom arbetet i GIH:s biblioteksråd, har varit en viktig
stöttepelare för biblioteksverksamheten. Dels för möjligheten att integrera biblioteksundervisning i utbildningen, dels även för utvecklingen
av biblioteket och dess service – från boksamling till ett modernt specialbibliotek inom området idrott och hälsa.

Framtiden
Situationen för GIH är idag helt annorlunda jämfört med för 25 år sedan,
och så även för biblioteket. Den nya tekniken och internet har revolutionerat litteraturtillgången inom högskolevärlden. Det ökade studentantalet och den nyinstiftade forskarutbildningen vid GIH gör att behovet av bibliotekets tjänster har ökat. Här står biblioteket inför en utmaning i och med de högre kraven från forskare på tillgång till ytterligare
databaser och tidskrifter. Den tidigare kopplingen till Karolinska institutet och Stockholms universitet/Lärarhögskolan kommer att fasas ut i
och med de egna doktoranderna utan anknytning till andra lärosäten.
För ett litet lärosäte som GIH är det inte enkelt att hålla en tillfredsställande nivå vad gäller tillgång till databaser och litteratur, särskilt som
forskningen är fördelad över flera olika ämnesområden, alltifrån histo-
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ria till fysiologi. Med fördelen av det lilla högskolebibliotekets närhet
och tillgänglighet är dock ambitionen att kunna tillhandahålla den litteratur och service som forskare och studenter behöver även i framtiden.

Noter
1

Exempel på högskolegemensamma styrdokument: Rånäsdokumentet – en
handledning för uppsatsskrivande studenter på GIH, samt Att ange käl-

lor - Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH

Referenser
Intervju med Inger Ottander, bibliotekschef Idrottshögskolan/GIH 1985-2000
(2013-05-02).
Hagelin, Ove (1995). Kinetic jottings: rare and curious books in the library of

the old Royal Central Institute of Gymnastics : an illustrated and annotated catalogue. Stockholm: Idrottshögskolans bibliotek.

Idrottshögskolans/GIH:s årsredovisningar 1993–2012.
Kungl. Gymnastiska centralinstitutets historia 1813–1913. (1913). Stockholm:
Norstedt & Söner.
Kungliga Gymnastiska centralinstitutet: 1913–1963 : festskrift med anledning av institutets 150-åriga tillvaro. (1963). Stockholm: Kungliga Gymnastiska centralinstitutet.

Kungl Gymnastiska centralinstitutet: Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm : 1963–1988 : festskrift med anledning av institutet/högskolans 175–
åriga tillvaro. (1988). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan.

Läkartidningen 2007-08-21, nr 34.
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=7311
Nordic Committee for Sport Libraries, NORSIB: History https://sites.google.
com/site/norsiblibraries/history.
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Del V
Konstnärlig utsmyckning

Smideskonstverket Bollande
egyptiska danserskor
En gåva från Föreningen Idla
Karin Törngren

De ursprungliga motivet till konstverket Bollande egyptiska danserskor
är från tiden 2000–1800 f. Kr. och finns i en grav i Beni Hassan, en by
i mellersta Egypten på Nilens östra strand. Det finns en bild av dem i
boken ”Aegypten und aegyptisches Leben in Altertum” (Egypten och
egyptiskt leverne i forntiden) av Adolf Erman, utgiven i Tübingen 1923:
”Likaså blir bolleken framställd i gravarna i Beni Hassan som ett
slags dans vilket också klädseln visar. Danserskorna ägnar sig åt allehanda. De bollar med flera bollar samtidigt. De fångar två bollar med
armarna lagda i kors. De ställer sig i besynnerliga poser under leken, de
står på ett ben, hoppar högt i luften eller rider på varandras ryggar.”

Konstverket Bollandes egyptiska danserskor. Återfinns i
GIH:s huvudentré.

Till invigningen 1977 av Idla Center på Rosenlundsgatan i Stockholm
skapade arkitekten och konsthantverkaren Bo Josephson (1920–2006) ett
smidesverk av dessa flickor som han skänkte till Ernst Idla. Ernst Idla
hade Ermans bok i sin ägo och hade fäst sig just vid bilden av de bollande
flickorna. Det utformades som ett galler eftersom det inte bara var avsett
att vara till ögonfröjd utan också till för att skydda den stora träningssalens fönster mot Idlabollarna.
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När verksamheten och även gallret flyttat ifrån träningslokalerna i
Idla Center tyckte vi att den sandfärgade väggen i GIH:s entréhall var
den perfekta bakgrunden för de egyptiska flickorna. I december 1998
skänktes konstverket till Idrottshögskolan för att minna om Ernst Idla
och hans livsverksamhet både där och annorstädes. I augusti 1999 sattes
det upp i högskolans entréhall.
Stina Ljunggrens, f.d. rektor för GIH skrev följande minnesord om
Ernst Idla:
”Hundratals och åter hundratals unga människor har lärt sig att
känna en både sinnligt och själsligt befriande känsla av lust i att kunna
gå och springa, dansa och föra sig fritt och okonstlat. Hans lektioner
var alltid fyllda av sprudlande livsglädje. Ernst Idla har haft ett avgörande inflytande på utformningen av både skolgymnastiken och den frivilliga gymnastiken i Sverige.”
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Svävar, driver

Helena Isoz

Fotot föreställer ”Svävar, driver”, en väggmålning och terrazzogolv.
Foto: Per Mannberg.

När jag inbjöds att göra ett förslag till en konstnärlig gestaltning av den
ena väggen i det nya trapphuset var det med tanken hos uppdragsgivarna att en målning, en handmålad yta, skulle kunna tillföra en organisk
dimension till byggnaden. Arkitekturen med sina stora glasöppningar
mot grönskan utanför, som likt filmdukar gör vädrets och årstidernas
växlingar väldigt påtagliga, gav mig många idéer. Väggen för gestaltningen delar sig högst upp på restaurangplanet i en öppning vilket gör
att den får ett lätt uttryck och känns som ditställd, som en yta där en
bild kan framträda eller projiceras. Mitt arbete har alltid handlat om
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rörlighet, ljus och tempo. Nu i förhållande till detta slitsliknande höga
och djupa rum med alla ingångar och öppningar. Det var ett lockande
uppdrag! Det starka ljuset uppifrån som silar ner genom trappans steg
bidrar till en transparent upplevelse av hela platsen. Jag ville ta in Nationalstadsparkens lövskogsgrönska i trapphuset och samtidigt betona
rummets höjd och det faktum att man befinner sig helt nära väggen när
man vandrar i trappan.
Jag tänkte mycket på skalans betydelse för upplevelsen av att vara
inne i målningen och skissade på stora fallande, drivande blad och vita
rosformer som sjunker eller stiger uppåt mot ljuset. Längst ner har rosornas vita blad spritts för vinden och singlat ner över golvet. Jag ville jobba med rörlighet på olika sätt och i det fanns den självklara beröringspunkten med verksamheten på GIH. Det finns en öppenhet i
trappans arkitektur som har att göra med den diagonala riktningen med
paus för ett vilplan innan den fortsätter till bottenplanet. Den ställdes
i skissen mot lövformernas väg i motsatt riktning. Kompositionen i sin
helhet var viktig även om man inte skulle kunna uppfatta hela målningen från någon punkt. Helst skulle man ju känna hur den sträckte sig
högt upp även när utblicken begränsades av trappstegen.
Jag var uppmärksam på ord för riktning och hastighet, skillnader i
mörker och ljus och tog intryck av texter, dans, film och musik. Skissen
godkändes och jag vidareutvecklade den i en större skala. Jag hade glädjen att ha ett inarbetat samarbete med en kollega, konstnären Kerstin
Rydh. Hon var min medarbetare under hela processen och har en stor
del i resultatet. Arbetet på plats började med att vi gjöt terrazzogolvet
tillsammans med lyhörda hantverkare från Herrljunga Terrazzo. Skissen gjordes i full skala i ateljén och därefter på plats under intensiv iakttagelse från våningen ovanför och från sidorna i golvplanet. Rosornas
blad gjöts i vit cement med inslag av varierande procent och fraktion
av mörkare stenar. Bladens former skars ut i frigolit, placerades ut och
gjöts sedan i tre vita blandningar, för hand inpassade enligt skissen. När
terrazzon brunnit togs hålformarna bort och jag satt där med mejsel
och knackade kanterna rena.
Hantverket var konkret och väldigt lustfyllt. Den mörkgrå terrazzon
gjöts sist och har inslag av röd kinnekullesten för att tända till mot det
gröna i väggen. Golvet täcktes och en skylift rullades in. Själva måleriprocessen började med att vi laserade hela betongytan i en transparent
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vitblå färg. Det blev en penslad, borstad effekt och en bra grund. Sedan
en mörkgrön ton som lades på i tunna skikt. I det här momentet samarbetade vi med erfarna yrkesmålare som lotsade oss runt på ställningen
med skissen som orienteringskarta och med lasyrborstar, vattensprutor och fördrivarpenslar i händerna. Måleriet utgick från skissen men
krävde förstås en närvaro i ögonblicket och en omprövning av skala och
teckning hos varje form. Vi projicerade de större bladen på papper samtidigt som jag ändrade i teckningen där det behövdes. Bladet skars ut
och fästes på väggen, flyttades ett antal gånger och tecknades upp med
krita. Kritranden måste sen suddas ut lite i taget strax innan man målar
och sen får man minnas hur linjen gick. Formen målas fort innan färgen hinner torka och med fokus på teckningen och de håligheter som
skulle finnas här och där. Betongen skulle vara delvis synlig och det var
viktigt med skillnader i färgens transparens och struktur. Inte överarbeta utan låta det finnas en enkelhet. Målandet som handling fick gärna
synas.
Begränsningarna i att arbeta på byggarbetsplatsen (fullt pågående
öronbedövande verksamhet, en ställning som skuggade sig själv och där
det bitvis rådde mörker osv.) uppvägdes av energin som fanns där och
den fullständiga närvaro i nuet som den gav. Under två månader befann jag mig högst två meter från målningen, rörde mig runt på ställningen och försökte känna effekten och få en aning om perspektiven.
Det var en svindlande känsla när ställningen försvann, som att flyga.
Det jag nyss haft precis inför ögonen hade lyft och befann sig 7–8 meter upp. Det finns en skillnad i glans mellan de undre äggskalsliknande färgskikten och bladen som är mattare och mer fysiska. Den som
rör sig runt i hela huset till vardags kan uppleva verket från många, förhoppningsvis ibland oväntade håll. En inte så vanlig plats är längst ner i
schaktet där man ställa sig kan och se terazzon i detalj och känna hur en
vit ros sakta dalar mot golvet.
Eller dråsar?
Eller svävar?
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Utbildning:

Kungl Konsthögskolan i Stockholm 1989-94
Birkagårdens folkhögskola, konstlinjen 1985-87
Nyckelviksskolan 1984-85

Separatutställningar i urval:

ID:I galleri, Stockholm 2011 och 2008
Galleri Hjärnstorm, Stockholm 2005
Hallstaviks konsthall och Länsmansgården, Åkersberga 2005
Rättviks konsthall 2004
Galleri Krister Fahl, Stockholm 2002 och 1998

Stipendier:

Tvåårigt arbetsstipendium Sveriges Bildkonstnärsfond 20002001
Ester Lindahls resestipendium 2001
Sven Erixsons minnesfond, Konstakademien 1997
Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., Hamburg för ett års studier
vid Hochschule der Künste, Berlin 1995-96

Representerad:

Statens konstråd, Stockholm konst, Sveriges Allmänna Konstförening, Kommuner, Landsting

Gestaltningsuppdrag:

”Bländare” konstnärlig gestaltning av Förbindelsegång
Söder, Nya Karolinska Solna 2014-16
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Korssittande flickan som statyett

Suzanne Lundvall

Statyetten den Korssittande flickan, är ursprungligen en skiss till den skulptur som är
placerad där GCI låg åren 1813-1944. Statyetten är en gåva till GIH från Föreningen
GCI och Svenska Idrottslärarföreningen. Foto: Pierre Egholt.
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I samband Gymnastik- och idrottshögskolans 175-årsjubiléum väcktes tanken om en skulptur som skulle påminna om var gamla GCI
hade varit placerat under åren 1813 till 1944. En markering av platsen
(Hamngatan och Beridarbansgatan) ansågs ha ett kulturhistoriskt intresse. Stockholms stad stödde denna tanke och var positiva till att ta
emot en donation i form av en skulptur i brons med motivet ”flicka
med korssittande ställning och fattning om tåspetsarna”. Donationen
möjliggjordes genom en insamling av Svenska Gymnastiklärarsällskapet (nuvarande Svenska Idrottslärarföreningen). En viktig faktor bakom beslutet om skulpturens motiv var, förutom estetiska kvaliteter, att
skulpturen skulle återge en gymnastisk ställning med anknytning till
den lingska gymnastiken och förknippas med bildning av det uppväxande släktet. Den skulle också väcka intresse på den plats framför Kulturhuset vid Sergels torg, där den skulle placeras. En gymnastikställning ur Elin Falks Dagövningar för gymnastik för Stockholms folkskolor
kom att utgöra det slutliga valet av motiv (se Schantz, 1988). Om Elin
Falk kan nämnas att hon under tidigt 1900-tal tog strid för en skolgymnastik som skulle anpassas till barnen och inte tvärtom. Hon tillhörde
även den grupp kvinnliga gymnastikdirektörer som 1902 grundade
Föreningen GCI, vars syfte var att stärka de kvinnliga frisk- och sjukgymnasternas strävan att etablera sig som kunniga och kompetenta yrkesutövare inom kroppsövning och medicinsk gymnastik (se Lundquist
Wanneberg, 2013; Lundvall & Meckbach, 2013).
Statyetten med den korssittande flickan är en gåva till GIH från Föreningen GCI och Svenska Idrottslärarföreningen, som överlämnades i
samband med ett symposium under jubiléumsåret 2013. Den är utförd i
brons och gjord av samme skulptör, Peter Linde, som åtog sig uppdraget att i naturlig storlek forma den ursprungliga skulpturen. På GIH
kommer statyetten att placeras synlig från entrén i det nya biblioteket,
och påminna om lärosätets fortsatta uppdrag kring barns och ungas fysiska bildning.
Hur ser då Peter Linde på sin skulptur mer än 25 år efter dess färdigställande? I ett samtal svarar Linde att han är ”glad över att den blev
av”. Uppdraget var roligt med tanke på dels kopplingen till hans svärfar Gustav Nordahl som har gjort skulpturen Hyllning till Ling vid huvudentrén till GIH, dels utmaningen att skapa något av, som Linde uttrycker det, ”Lings väldigt stränga regler för sin gymnastik”.
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Platsen där skulpturen skulle placeras spelade en avgörande roll för
val av motiv. Linde konstaterar att skulpturen skulle sitta nära Öhrströms konstverk Besinningens pelare i Sergeltorgsrondellen, och därför
passade den valda gymnastiska utgångsställningen så bra. Linde betonar att motivet behövde vara samlande och meditativt ”hon sitter som
i en yogaposition”. Och kanske, säger Linde lite tankfullt, kan skulpturen fylla en funktion i vår samtid ”att låta människor finna ett inre
lugn”.
Samtalet glider över till vad som är viktigt att få fram i en skulptur. Peter Linde beskriver hur en skulptur å ena sidan ska ge utrymme
för ett betraktande, och å andra sidan ska upplevas som om den i nästa
stund ska kunna gå upp och göra något annat: ”Det ska finnas en viss
rörlighet i känslan, en skulptur ska inte kännas fastskruvad”. Linde får
också frågan om han har tagit del av andra människors upplevelser av
den korssittande flickan. Han skrattar gott och svarar ”man gillar henne helt enkelt”, och fortsätter, ”det tycker jag är viktigt … att göra något
som människor tycker om”.

Referenser
Lundquist Wanneberg, P. (2013). ”Falk, GCI och föreställningar om barnet –
en analys av gymnastikstriden vid Stockholms folkskolor 1910-1913” i
Hans Bolling & Leif Yttergren (red.), 200 år av kroppsbildning: Gymnastiska
Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013. Stockholm: GIH.
Lundvall, S. & Meckbach, J. (2013). “Pionjärer med moraliskt mod – ett sekel
med en kvinnlig lärarutbildning i kroppsövning” i Hans Bolling & Leif
Yttergren (red.), 200 år av kroppsbildning: Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013. Stockholm: GIH.
Schantz, P. (1988). ”Skulpturerna” i Olle Halldén (red.), Kungl. Gymnastiska
Centralinstitutet – Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 1963-1988:
festskrift med anledning av institutet/högskolans 175-åriga tillvaro. Stockholm:
Gymnastik- och idrottshögskolan.
För vidare läsning om Peter Linde se exempelvis http://www.peterlinde.se/ och
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Linde
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Andersson, Eva, idr. lär. doktor i medicinsk vetenskap, leg. läk, högskolelektor, docent, LUN-ordf. 2001–03, ansvarig för ämnet folkhälsa.
Undervisar i folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet, fysiologi och idrottsmedicin. Anställd vid GIH: 1987–
Arndt, Toni, professor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära vid
Gymnastik- och idrottshögskola, laboratoriet Biomekanik och Motorisk Kontroll. Ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) vid GIH. Secretary General och nämndledamot för International Society of Biomechanics (ISB). Anställd vid GIH: 2013–
Bergsten, Urban, fil. dr i pedagogik. Knuten till GIH som högskolelektor och gästprofessor. En av grundarna till Ledarskapscentrum vid
GIH. Verkat 30 år som organisationskonsult inom svenskt näringsliv.
Anställd vid GIH i olika former mellan åren 1994 och 2012.
Blomstrand, Eva, professor i näringsfysiologi med inriktning mot
idrott och hälsa. Tidigare haft befattning som forskare på Pripps Bryggerier (nuvarande Carlsberg, Sverige) samt varit gästforskare vid University of Oxford och Köpenhamns universitet. Ansvarig för forskningsgrupp vid Åstrandlaboratoriet. Huvudfokus för forskningen är
hur näringsintag påverkar den muskulära anpassningen till träning.
Anställd vid GIH: 1997–
Bäckström, Åsa, fil. dr i pedagogik och högskolelektor vid GIH. Utbildningsledare för Sport Managementprogrammet. Hennes forskning
handlar om informella lärprocesser och meningsskapande bland unga
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på fritiden utifrån ett kulturperspektiv på idrott, där flera av hennes
texter behandlar genusfrågor. Anställd vid GIH 2013–
Ekblom, Björn, professor em. inom ämnesområdet fysiologi. Arbetat
med uppdrag inom Socialstyrelsens kost och motion-grupp, Folkhälsoinstitutets styrelse, Europarådets Hälsa och fysisk aktivitetsgrupp,
FIFA:s och UEFA:s medicinska kommittéer m.fl. Anställd vid GIH under olika former sedan 1962–
Ekblom, Maria, leg. sjukgymnast, högskolelektor, docent i idrottsvetenskap. Utbildningsledare för masterprogrammet i idrottsvetenskap
och fristående kurser. Hennes forskning handlar om neuronala, kontraktila och tensila mekanismer för motorisk kontroll samt effekter av
träning, potentiering och uttröttning på motorisk funktion och kontroll. Anställd GIH: 2005–
Ekenberg, Anna, fil. mag. i biblioteks- och informationsvetenskap.
Bibliotekarie med ansvar för bibliotekets pedagogiska verksamhet, undervisar bland annat studenter på olika nivåer i informationssökning.
Anställd vid GIH: 2001–
Engström, Lars-Magnus, gymn. dir., professor i pedagogik mellan
åren 1983 och 2014. Förgrundsgestalt i skapandet av den svenska idrottspedagogiken och formadet av forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning (PIF-gruppen). Professor i beteendevetenskaplig idrottsforskning vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 1983 (inom vilken GIH vid den tiden var en institution). Initierade MOL-projektet
(motion och livsstil), en longitudinell studie om drygt 2 000 svenskars motionsvanor, vilka har följts från 1960-talet och framåt. Var även
initiativtagare till Skola-Idrott-hälsa projektet vid GIH. Mottagare av
nationella och internationella utmärkelser. Anställd vid GIH i olika former mellan åren 1967 och 2014 (januari).
Fürstenbach, John, projektledare för GIH:s 200-årsjubileum. Arbetat
med universitets- och högskoleförvaltning sedan 1970, bl.a. som biträdande förvaltningschef på Stockholms universitet, Kungl. Musikhögskolan och som t.f. och biträdande chef för Universitets- och högskoleenheten på Utbildningsdepartementet. Anställd vid GIH: 2012– 2014.
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Hassmén, Peter, professor i psykologi vid Umeå universitet och University of Canberra. Forskar bland annat om den fysiska aktivitetens betydelse för mental hälsa, hur elitidrottare kan optimera balansen mellan
träning och återhämtning, samt motivationens och motivationsklimatets påverkan på prestationen. Anställdes vid dåvarande Idrottshögskolan med ansvar för att bygga upp den idrottspsykologiska forskningsverksamheten. Anställd vid GIH: 1999– 2002.
Henriksson, Jan, universitetslektor i fysiologi vid Gymnastik- och
Idrottshögskolan under åren 1977-1990. Utnämnd till professor i fysiologi, särskilt arbetsfysiologi, vid Karolinska Institutet 1990. Associerad
professor vid GIH mellan åren 1992-2002.
Hellström, John, fil dr. idrottsvetare med särskild inriktning idrottshistoria. Våren 2014 blev han den första som disputerade i ämnet
idrottsvetenskap vid GIH. Har för närvarande uppdrag som utbildningsledare och lärare på GIH. Ingår som forskare i det fler disciplinära
nätverket MACS med fokus på medialisering och celebriteter. Anställd
vid GIH som gästlärare 2014–
Hultgren, Staffan, gymn.lär., högskoleadjunkt. Arbetat som programansvarig för hälsopedagogprogrammet, och som studierektor samt
ansvarat för uppdragsutbildning. För närvande ansvarig för kursområdet Motiverande samtal. Projektsamordnare för Folkhälsoinstitutets fysiska aktivitetsår 2001 Sätt Sverige i Rörelse. Anställd vid GIH: 1994–
Isoz, Helena, konstnär, utbildning Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1989-94, Birkagårdens folkhögskola, konstlinjen 1985-87, Nyckelviksskolan 1984–85. Medverkat i en rad utställningar. Representerad på
Statens Konstråd, kommuner och landsting m.m.
Jäppinen, Karin, fil. mag. i biblioteks- och informationsvetenskap. Arbetar som bibliotekarie och ansvarar för bibliotekets IT-system, publiceringsdatabas och webbplats. Har även arbetat med att göra delar av
GIH:s samling av äldre fotografier på linggymnastik tillgängliga på
webben. Anställd vid GIH: 2001–

314

Kalling, Lena, doktor i medicinsk vetenskap, folkhälsovetare, högskolelektor i fysisk aktivitet och hälsa och ansvarig för Hälsopedagogprogrammet sedan 2012. Hennes forskningsområde är främjande av hälsa
genom metoder för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande i befolkningen. Anställd vid GIH: 2012–
Kenttä, Göran, fil. dr. i psykologi, högskolelektor. Forskar och undervisar vid Gymnastik- och Idrottshögskolan inom ämnesområdet idrottspsykologi med huvudsaklig inriktning mot träningsprocessen ur ett
stress- och återhämtningsperspektiv. F.d. ordförande och vice ordförande i Svensk Idrottspsykologisk Förening. Arbetat som landslagsledare i
kanotförbundet under en 10-årsperiod. Engagerad i SOK:s, RF:s, Sveriges Paralympiska Kommitté samt enskilda förbund inom ramen för
idrottspsykologiskt utvecklingsarbete. Anställd vid GIH: 2011–
Kraepelien Strid, Eva, gymn.dir., fil. mag. i pedagogik, högskoleadjunkt i idrottens metodik. Arbetat som lärare och studierektor för
Hälsopedagog- och Sport Managementprogrammet, utbildningsnämndsordförande samt som sekreterare for GIH:s stipendienämnd. Anställd
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Unogård, Olof, studentombudsman, f.d. studentkårsordförande, f.d.
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1993–2003. Anställd vid GIH: 1992-2003.

318

