Välkommen till
idrottskonferensen

SVEBI 2015

Linnéuniversitetet i Växjö den 11–12 november
Konferenstema: Hållbar idrott
Linnéuniversitetet hälsar lärare och forskare vid landets universitet/högskolor, idrottsledare, lärare i idrott och hälsa och andra
intresserade varmt välkomna till idrottskonferensen SVEBI
2015. Vi ser fram emot en givande konferens som ska ge inspiration och kunskap med särskilt fokus på hållbar idrott.
SVEBI 2015 hålls den 11–12 november på Linnéuniversitetet i

Program

Växjö och har temat ”Hållbar idrott” – detta för såväl idrottslig
verksamhet som för skolans undervisning i idrott och hälsa.
Du kan se fram emot två dagar med spännande presentationer
av både nationella och internationella föreläsare, särskilda
temablock och fria föredrag. SVEBI 2015 innehåller, med tanke
på att föreningen fyller 40 år, också en jubileumsfest
som hålls på Växjö Lakers hemmaarena, VIDA Arena.

Det aktuella programmet innehåller inbjudna föreläsare och spännande temablock med inspel
från såväl akademin som verksamma på fältet. Dessutom finns det utrymme för ett antal så
kallade fria föredrag. Dessa fastställs efter granskning av inlämnade abstracts, mer information
om detta finns att läsa på konferensens hemsida www.lnu.se/svebi2015.

Onsdagen den 11 november
09.15–10.00
Registrering, förmiddagsfika

10.00–10.15

Välkomstanförande

10.15–10.25

SVEBI 40 år – några minnesord

10.25–11.05
 Plenar I – Lena Fritzén, professor och prorektor Linnéuniversitetet
En skola för alla – i spänningsfältet mellan systemets
krav och elevernas meningsskapande
11.10–11.50
 Plenar II – Richard Pringle, associate professor vid University
of Auckland
The sustainability of heavy-contact sports: the ‘crisis of
concussion’, participation and softening masculinities.
Föreläsningen belyser ”hållbarheten” för kontaktidrotter
på grund av de alltmer ökande skallskadorna – både för
ungdoms- och elitverksamheten och för synen på maskulinitet.

12.00–12.45
 Tema: Hållbar idrott – skolans betydelse
Temablock: Idrott och hälsa för alla
Moderator: Susanne Linnér
Skolämnet idrott och hälsa diskuteras både i media och på
den politiska arenan. Röster har höjts för att ämnet borde
få mer utrymme i timplanen. Samtidigt finns signaler som
indikerar att ämnet missgynnar vissa elever och att elever
väljer bort ämnet. I denna workshop fokuseras möjligheter
och hinder för att Idrott och hälsa ska vara ett ämne för
alla barn och ungdomar. Under temat medverkar forskare
och andra aktörer med kunskap och intresse för dessa
frågor.
Temablocket omfattar bland annat fyra presentationer av
forskare inom området.
12.00–12.45 (forts)
 Tema: Hållbar idrott – idrottens roll
Temablock: Idrottens samhällsnytta
Moderator: Magnus Forslund
De senaste åren har mycket intresse riktats mot idrottens
samhällsnytta. I detta block tittar vi närmare på några olika
aspekter av denna fråga. Det inkluderar hur man kan mäta
och redovisa den nytta föreningar bidrar med, men också hur

föreningar utvecklar nya sätt att skapa nytta. Begrepp som
berörs omfattar bland annat CSR – corporate social responsibility och socialt entreprenörskap. Presentationer sker dels
av forskare, dels av idrottsföreningar som kommit olika långt
i denna fråga. Efter presentationer kommer det en sammanfattande diskussion.
Medverkar gör:
Lars Behrenz, forskare i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.
Han har studerat olika sätt att mäta idrottens samhällsnytta.
Magnus Forslund, forskare i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet. Han studerar hur föreningar kan utveckla verksamheter
genom att på olika sätt knyta an till samhällsnytta.
Katarina Schenker/Daniel Bjärsholm, forskare i idrottsvetenskap.
Ingår i ett projekt som studerar socialt entreprenörskap inom
idrotten.
Filip Lundberg, Djurgårdens IF Fotboll. Föreningen var en av
de första i Europa att ge ut en CSR-rapport enligt de mer
avancerade kriterierna. De har utvecklat flera nya sätt att
både skapa och redovisa nytta.
Henrik Cajnerud, Östers IF. Som ungdomsansvarig i föreningen kommer han berätta om den nysatsning på ”Öster i
samhället” som pågår sedan något år tillbaka.
12.45–13.45
 Lunch, inkl. posterutställning
13.45–14.30
 Fortsättning på Temablock: Idrott och hälsa för alla
respektive Temablock: Idrottens samhällsnytta
14.45–15.30
 Valbara fria presentationer
 
Block A
Nordiska perspektiv på Anpassad Fysisk Aktivitet och Parasport
– en jämförelse mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
Lars Kristén, Akademin för Hälsa och Välfärd, Högskolan i Halmstad
Lika och så olika – några resultat från en studie om idrott för
barn med Down’s syndrom
Ann-Christin Sollerhed och Gerth Hedov, Högskolan
Kristianstad
Block B
Idrottsaktiviteter i nya former - den kommersialiserade idrottens för- och nackdelar ur ett föräldraperspektiv
Stefan Wagnsson, Christian Augustsson och Martina
Svensson, Karlstad universitet
Skilda världar – unga i och om framtidens idrottsförening
Susanna Hedenborg, Idrottsvetenskap, Malmö Högskola
15.30–16.00
 Eftermiddagsfika, inkl. posterutställning
16.00–16.45
 Valbara fria presentationer
Block A
Idrottens roll i konstruktionen av övervikt och fetma som
socialt problem
Peter Korp, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap,
Göteborgs universitet
Kvinnligt supporterskap; makten över supportersidor i sociala
medier
Aage Radmann, Idrottsvetenskap, Malmö Högskola

Block B
”När man väl tränar tänker jag inte på att jag tränar med
tjejer”. Könsintegrerad innebandy i idrottsprofilerad högstadieutbildning.
Marie Larneby, Idrottsvetenskap, Malmö Högskola
Idrott och socialt entreprenörskap
Tomas Peterson, Idrottsvetenskap, Malmö högskola
17.00
 Årsmöte SVEBI
19.30
 Idrottsmiddag/jubileumsfest på Arenastaden – VIDA
Arena

Torsdagen den 12 november
09.00–09.05
 Välkommen till dag 2
09.05–09.45
 Plenar III – Rune Høigaard, professor Universitetet i Agder,
Kristiansand och Universitetet i Nordland
Att skapa goda team – utvalda teoretiska perspektiv och
empiriska studier
Som framgår av rubriken ger föreläsningen en god och bred
bild av hur man skapar goda team. Høigaard har bland annat
publicerat ett flertal böcker, bokkapitel och vetenskapliga
artiklar inom idrottspsykologi, gruppdynamik och coaching.
09.50–10.30
 Plenar IV – Svein S Andersen, professor BI Norwegian Business
School
Coaching av elitidrottare – hur coacher kan stimulera
idrottsutövares reflektion
Föreläsningen handlar om angelägna sociala aspekter på
lärande inom idrotten och framför allt hur coachen genom
att fungera som meningsskapare stärker de aktivas eget
reflekterande. Andersen är ett välkänt namn inom forskning
kring elitidrott, såväl på organisations- som individnivå.
10.30–11.00
 Förmiddagsfika
11.00 – 12.30
 Tema: Hållbar idrott – skolans betydelse
Temablock: Hållbart ämne – Idrott och hälsa i framtiden
Moderator: Lena Larsson
För drygt 10 år sedan kom rapporten ”Mellan nytta och
nöje”. En rad forskare presenterade då ämnet idrott och
hälsa och ämnets kommande utmaningar. Frågan är vad
som har hänt sedan dess? Skolämnet idrott och hälsa har
fått en ny kursplan och lärarutbildningen har gjorts om.
Hur kan ämnet bidra till ett hållbart samhälle? Forskare
inom fältet kommer utifrån olika perspektiv belysa och
diskutera vilka nya utmaningar som ämnet kan komma
att stå inför under nästa tioårs period.
Temablocket inleds med docent Karin Redelius som tar
avstamp i rapporten ”Mellan nytta och nöje”, vilket följs
av flera presentationer som på olika sätt berör ämnets
utmaningar i ett framtidsperspektiv.

Tema: Hållbar idrott – idrottens roll
Temablock: Goda idrottsmiljöer
Moderator: PG Fahlström
Idrottsmiljöns betydelse både ur ett elitperspektiv och ett
bredare ”behålla-perspektiv” har under senare år dragit
 till sig idrottsforskarnas intresse, inte minst i de nordiska
länderna. I denna workshop presenteras några perspektiv
på Goda idrottsmiljöer som t.ex. hur elitidrottssystemen
ser ut i Norden, elitidrottens organisering i brytningen
mellan traditionell föreningsidrott och professionella
idrottsklubbar, likheter-skillnader mellan framgångsrika
talangmiljöer, vilka faktorer som gör att barn- och ungdomar idrottar och blir kvar i idrotten. Presentationer sker
av forskare från olika lärosäten i Norden. Efter presentationer följer en sammanfattande diskussion.
Medverkar gör:
Svein Andersen: professor vid Norwegian Business School.
Han har bland annat bedrivit forskning kring elitidrottens
organisering och studerat likheter och skillnader mellan
de nordiska länderna.
Louise Kamuk Storm, forskare vi Syddansk Universitet
bedriver bland annat ett projekt som jämför handbollsmiljöer i Danmark och Norge utifrån en skandinavisk
kontext för talangutveckling som ligger i spänningsfältet
mellan frivilliga föreningar och professionella klubbar.
Britta Thedin Jakobsson, forskare vid GIH har nyligen avslutat sitt avhandlingsarbete kring ungas föreningsidrottande
under uppväxtåren och särskilt försökt besvara frågor
kring vilka som stannar kvar i idrotten och varför.
Susanne Linner, forskare vi Linnéuniversitetet forskar bland
annat om idrottsmiljöer som över tid bedriver framgångsrik talangverksamhet
12.30–13.30
 Lunch, inkl. posterutställning

13.30–14.15
 Valbara presentationer
Block A
Religion, etnicitet och genus i skolämnet idrott och hälsa
Karl Jansson, Örebro universitet
Föreställningar om maskuliniteter och feminiteter i idrottens
ledarskapslitteratur
Daniel Alsarve, Örebro universitet/ Örebro Läns Idrottsförbund
Block B
Talangselektering inom idrotten – att konstruera legitimitet
Magnus Kilger, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Motstridiga villkor – en RIG-tränares vardag
Marie Hedberg, Linnéuniversitetet
14.25–14.45
 Bästa uppsats på avancerad nivå
14.45–15.45 Plenar V – Carolina Klüft
Du kan! – en resa genom min idrottskarriär och
lärdomar av denna
Carolina Klüft är en av våra mest välkända idrottare och redan vid 22 års ålder blev hon den yngsta
friidrottaren hittills som erövrat samtliga fem
internationella guldmedaljer. Hennes föreläsning
kommer att utgå från idrottskarriären och lärdomen av att hantera både med- och motgång och
där jakten på att finna balans och ett hållbart liv
varit större än jakten på medaljerna.
15.45
 Avslutning

Bra att veta om svebi 2015
Datum: 		
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Mer information om konferensen och anmälan
hittar du på lnu.se/svebi2015
Har du frågor om konferensen är du välkommen
att höra av dig till oss.
Mejla konferens@lnu.se eller ring 0470-708700.

Välkomna till SVEBI 2015 och Linnéuniversitetet –
ett modernt, internationellt universitet i Småland!

