Nya planer: SVEBI 2021 flyttas till 10–11 februari 2022
På grund av pandemin måste vi nu lämna besked att SVEBI2021 flyttas fram till februari
2022. Vi längtar efter att träffa er i Malmö och väljer därför att skjuta fram konferensen
istället för att arrangera en digital variant.
SVEBI konferensen kommer alltså att äga rum på plats i Malmö den 10–11 februari 2022
och arrangeras av Institutionen för Idrottsvetenskap, Malmö universitet tillsammans med
Centrum för forskning om hälsa, välfärd och idrott, Högskolan i Halmstad.
Huvudtema för konferensen är: Sport in a changing world. Ett tema som kommer att öppna
upp för presentationer och samtal kring idrottens förhållande till utmaningar och trender i
dagens samhälle.
Konferensens innehåll och sessioner länkas till huvudtemat och fokuserar framförallt på (men
begränsas inte till) följande områden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Idrott och pandemin
Idrott och hållbarhet
Idrott, genus och integration
Skolämnet idrott och hälsa
Elitidrott, dubbla karriärer
Idrott och good governance
Idrott, digitalisering och teknologi

Vi kan, med stolthet, meddela konferensens tre keynotes är: Natalia Stambulova, Halmstad
Universitet, Susanna Hedenborg, Malmö Universitet och Peter Donnelly, Univeristy of
Toronto!
Som ett steg mot en ökad internationalisering kommer samtliga keynotes och ett
konferensspår att hållas på engelska under de båda dagarna. Vidare kommer representanter
från såväl idrottsrörelsen som lärare inom ämnet idrott och hälsa att bjudas in. Dagen före
konferensen, den 9 februari, kommer det att arrangeras en rad olika aktiviteter. Däribland
doktorandträff, friluftsgruppsträff och lärarutbildarträff.
SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) är en
intresseförening för forskning och utbildning inom idrotten.
Malmö universitet är tillsammans med högskolan i Halmstad ett av Sveriges
riksidrottsuniversitet. Institutionen för idrottsvetenskap i Malmö står för en levande och
framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö omfattande en mångfald av inriktningar
med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat
samverkansnätverk på idrottsfältet och det bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt i
samverkan med en rad idrottsrelaterade samhällsaktörer. Idag bedriver institutionen en rad
olika projekt, för att nämna några: Mistra Sport & Outdoors, Sport Open, Malmö Youth Sport
Study & Too young to ride?
Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva
innovation och utveckla samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och
bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i

samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både
näringsliv och offentlig sektor. Akademin för hälsa och välfärd bedriver utbildning,
forskning och samverkan inom stora vetenskapliga fält som beteendevetenskap,
samhällsvetenskap och vård.
Viktiga datum: (obs. datumen är uppdaterade p.g.a. att konferensen är flyttad)
Inlämning abstracts öppnar – 19 april 2021 (har du redan skickat in abstract vänligen skicka
in på nytt)
Deadline abstracts – 10 november 2021
‘Early bird’ anmälan stänger – 6 januari 2022
Abstract på såväl svenska som engelska är välkomna. Deadline för abstract är den 10
november 2021.
Använd mallen nedan och skicka in ditt abstract via mail till svebi@mau.se
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