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Idrottsrelaterade utbildnings- och
forskningsmiljöer vid Umeå universitet
Vid Umeå universitet med mer än 22000 studenter och med en personalstyrka på ca 3500 personer
utförs naturligtvis en hel del forskning, som i vid mening kan betecknas som idrottsrelaterad. I det
här numret fokuseras företrädesvis forskningssaktiviteter som har utvecklats vid några av de instit u t i o n e r som aktivt är involverade i de idrottsrelaterade utbildningar som finns i Umeå.

• • • De institutioner som bidrar med
artiklar är den idrottsmedicinska,
den pedagogiska, den psykologiska
insötuöonen samt den fysiologiska
insötuöonen vid arbetslivsinsötutet.
Ronny Lorenzon berättar om
utvecklingen på den medicinska
sidan medan jag här kommer att
skriva om vår insötuöon och om
utvecklingen mer allmänt, och då
särskilt om den samhällsvetenskapligt/pedagogiskt inriktade idrottsforskningen. Den psykologiska insötuöonen medverkar inte fxillt ut i
idrottsutbUdningen men har en livakög idrottsrelaterad forskning som
Bo Molander beskriver närmare.
Skolinriktad idrottsforskning

Idrotkforskningen startade på allvar
1969 när Sten Henrysson blev insötuöonens första professor och den
var då skolinriktad. Sten var vid den
öden bl a handledare för LarsMagnus Engström i Stockholm som
utvärderade högstadiets gymnastikundervisning och Gudrun Hedberg
som skrev om gymnasiets gymnastikundervisning. Ett annat projekt
som Sten, själv intresserad orienterare, arbetade med rörde hur undervisningen i orientering skulle bedrivas
den svenska skolan.
Relaöonen skola-idrottsrörelse har
också behandlats av undertecknad
och Per-Olof Granström som utvärderade försöksverksamheten med
idmösgymnasierna i Sverige un-der
åren 1977- 1982. För närvarande är
bl a två doktorander intresserade av
idmttsämnet i skolan. Inger Karlefors som studerar samverkan inom
idrottsämnet och Lars Bergendahl
som börjat studera elevers uppfattningar om ämnet
Inom området moöon och friskvård
var Åke Fjellström insötuöonens
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pionjär när han i början av av 1970talet startade ett mer aköonsinriktat
försök för att få folk att moöonera
regelbundet. Anita Wester-Wedman
och Ingemar Wedman har senare
haft ett liknande projekt, som bl a
har resulterat i Anitas avhandling
från 1988, Den sodr/Brigade mofionåUnder årens lopp har insötuöonen
också varit inkopplad på utvärdering av olika friskvårdskampanjer.
Själv har jag medverkat i en omfattande tvärvetenskaplig utvärdering
av ett 10-årigt, förebyggande hälsoprogram, där fokus har legat på att
förebygga hjärt- och kärlsjukdomar
samt diabetes. Projektet började i
Norsjö kommun 1985 men har sedan
spridits ölll samtliga kommuner i
Västerbotten Ett arbete som också
samordnats med WHOs Monikaprojekt
Inom moöonsområdet studerar nu
doktoranden Tor Söderlxmd gymkulturen medan Kent Löfgren skriver på en avhandling om studenters
studie- friöds- och idrottsvanor. Den
sistnämnda är en komparaöv studie
av förhållandena vid University of
Wisconsin, Madison och vid Umeå
universiteL
Den organiserade idrotten

Detta är insötuöonens främsta forsk-

ningsområde. Eva Olofsson har
utvärderat förbundets satsning på
kvinnoidrott från 1978 och framåt i
olika perioder. Vi har också öllsammans med P-O Granström studerat
idrotten på föreningsnivå, kartlagt
ledarstrukturer etc. Uöfrån dessa
samlade erfarenheter och med mycket nytt historiskt material har Eva
kornmit med avhandlingen, Hor kiwiyiomw gn spt?rfsf;g cfwms? Hon visar där
hur kvinnorna xmder visst motstånd
fått tillträde öll fotboll och gymnasök
men också hur idrotten inte bara skapats av män for män utan också att
forskningen om idrott huvudsakligen
utförts av män med de konsekvenser
som det har fört med sig. Tillsammans med Ingela Cedefberg har hon
intresserat sig för kvinnliga ledarfrågor och också utfört en studie på elitsatsande kvinnor.
Idrottsrelaterad undervisning

Till det här området ska också föras
mina egna historiskt/sociologiskt
inriktade studier om idrotten,
dopingen och moralen, om läktarvåld och om idrottens spegling i
massmedia. Staffan Karp skriver på
en avhandling om idrotten som
uppfostringsmiljö. Bam och föräldrar inom idrotterna fotboll och
golf har intervjuats och intresset
koncentreras öll vad idrott betyder
för familjerna. Uöfrån en empirisk
studie om svensk ishockey analyserar Per-Göran Fahlström tränares,
spelares och föreningars uppfattningar om coachemas filosofier och
arbetssituaöon.
Som komplement öll projektverksamheten har det sedan 15 år öllbaka drivits ett tvärvetenskapligt
idmttsseminarium vid insötuöonen.
Även om idrottsforskningen har
föregått undervisningsinsatsema
kan inte forskningens utveckling
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IfKfifwffOMfrTBZ i/id U?Mgj WMM/gr^ifef /igger
^amfadg inom g W z/ä/ wf%/gc6/af campw^omrjdg med admmigrrafiOMg» fD^ i cgwfrwm. Här
»ordo^tra dg/gw ai/ owrj^et
förstås fristående från de utbildningar som har utvecklats vid pedagogiska insötuöonen och vid Umeå
universitet.
Intresserade hänvisas Öll en rapport
från pedagogiska insötuöonen
(Educaöonal reports, nr 51, 1996 )
där Björn Allergren utförligt har
beskrivit framväxten av Idrottpedagogprogrammet. Där presenteras
också en undersökning om hur de
studerande lyckats etablera sig på
arbetsmarknaden.
UtbUdningsverksamheten vid insötuöonen började 1977 med tre enstaka 20-poängskurser i Idrottspedagogik på A-nivå. Sedan har det rullat
på. En lokal linje på 100 poäng inrättades 1985 och fyra år senare införlivades en 20-poängs kurs i Idrottsmedicin. Dagens Idrottspedagogprogram ger möjlighet att avlägga
Kandidatexamen på 120 poäng men
också möjlighet öll att läsa ytterligare
40 poäng för en Magisterexamen,
något som ungefär en fjärdedel av de
studerande gör. Nya valmöjligheter
har tillskapats med bl a kurser i
Idrott/KosÖcunskap som drivs av
insötuöonen för kostvetenskap.

huvudämne vid universitetet 1996.
Det innebär att det ekonomiska stödet för kurserna är detsamma som
för idrottslärarutbildningama i
Stockholm och Örebro, vilket ytterligare har stabiliserat verksamheten.
Strategin vid insötuöonen har varit
att parallellt försöka bygga ut såväl
undervisning som forskning, för att
därigenom bli mindre ekonomiskt
och kompetensmässigt sårbara. Det
har varit ett spännande men mödosamt arbete som vi nu börjar skörda
frukterna av. Allt fler lärare har kunnat anställas och för närvarande har
institutionen ett femtontal lärare/forskare direkt inriktade mot
idrottsområdet. De flesta lärarna är
också doktorander eller medverkar i
andra typer av kompetenshöjande
kurser. Genom den forskningsbaserade xindervisningen med ett femtontal examensarbeten och ett tjugotal C- och D -uppsatser per år hoppas vi på en god rekrytering Öll forskarutbildningen framöver.
Verksamhetens framväxt

Hur ska vi då förstå den uppbyggnad som skett av den idrottsrelaterade verksamheten vid Umeå universitet och som delvis speglas i detta
nummer?

Idrottskurser för grundskollärare
(5/15 poäng), har getts under lång
öd öll ett stort antal studerande.
LäramtbUdningens idrottslärare in- Ja, den kan inte ses isolerad från ett
tegrerades organisatoriskt vid vår allmänt vetenskapligörande av saminsötuöonen 1992 och alltsedan 1994 hället, men det finns också mer spehar såväl gymnasielärare som cifika förklaringar.
grundskollärare utbildats i Idrott/
Annat ämne. Ämnet idrott blev Den beteende- och samhällsveten-

skapliga idrottsforskningen har
kommit relaövt sent både i Sverige
och utomlands, i slutet av 1960-talet.
En förklaring är att universiteten traditionellt har varit lierade med de
högre skikten och dess kultur.
Idrotten har helt enkelt fallit på fel
sida, den lägre värderade sidan, i en
mängd dikotomier som brukar
användas vid beskrivningen av vår
omvärld. De dikotomier jag tänker
på är sådana som; arbete-friöd, själkropp, allvar-nöje, ekonomiska-icke
ekonomiska aköviteter, etc.
Idrottens knytning öll friöd, kroppskultur, imderhållning och mass-sysselsättning har medfört att den inte
varit intressant för akademin
Men det är här som det skett förändringar på senare öd. Basala förändringar inom poliök, ekonomi,
näringsstruktur och arbetsliv har lett
öll att kroppskulturen har uppvärderats. Hälsoargument, med både
ekonomiska och livskvalitetsbefrämjande undertoner, samt en växande mode- och reklamindiistri, är
exempel på sådant som bidragit öll
en sådan uppvärdering.
Beredskapen för och efterfrågan på
forskning och högskoleutbildning
har också förändrats hos idrottsrörelsen själv. Företrädare för idrottsrörelsen har ofta ödigare framställt
idrotten som en okontroversiell företeelse i samhället. Därmed har den
inte heller framstått som särskilt
forskningsbar. Men här är förändringen tydlig. Forskning och utbil-

