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Förord

I början av 1990-talet bildades Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och 
fritidskultur vid Lärarhögskolan i Stockholm med Lars-Magnus Engström 
som initiativtagare och ledare. Det är kärntruppen ur denna forskningsgrupp 
som är författare till denna skrift.

Det perspektiv som förenar de flesta av oss som skrivit denna bok kan 
grovt beskrivas som samhällsvetenskapligt. I vårt kunskapssökande frågar vi 
oss varför vissa människor ägnar sig åt idrott och varför andra inte gör det och 
vilken påverkan olika former av idrott kan ha på den enskilda individen. Vi är 
intresserade av att belysa de villkor som måste råda för att flickor och pojkar, 
män och kvinnor och individer från olika samhällsgrupper ska kunna ägna sig 
åt idrott, motion och friluftsliv. Vårt kunskapsintresse riktas både mot den 
idrottande människan och mot idrottskulturen. I fokus står de idrottspedago- 
giska frågorna. Detta är dock inte en metodbok där vi beskriver hur man ska 
gå till väga för att på bästa sätt lära ut idrottsliga färdigheter. Avsikten är i 
stället att ur ett kritiskt perspektiv analysera idrott som kulturfenomen. I det
ta ingår att diskutera vilka konsekvenser olika yttringar i denna kultur får för 
människors lärande samt för barns vuxenblivande och självbild.

Under de senaste åren har kunskapsintresset ökat för frågor som rör idrott 
i vid mening. Det gäller så vitt skilda områden som skolans idrottsundervis- 
ning, barns tävlingsidrott, jämställdhet, etik och moral, dopning, utslagning, 
den ökade kroppsfixeringen samt även det område som handlar om männi
skors livsstil, fysiska aktivitet och hälsa.

När det gäller barn och ungdom är det främst två frågor som dominerat 
den allmänna debatten: till vad fostrar idrotten och är barn tillräckligt fysiskt 
aktiva idag? En av de viktigaste frågorna som rör vuxnas idrottande har varit: 
varför är det så få vuxna som ägnar sig åt motion trots att fysisk inaktivitet 
innebär en hälsorisk?

Frågorna har mycket starka pedagogiska kopplingar och skär rakt in i 
människors dagliga liv. Syftet med boken är att försöka besvara dessa och 
liknande viktiga frågor samt att diskutera dem ur ett pedagogiskt perspektiv.



Vår förhoppning är att boken ska ge läsaren nya perspektiv på idrottens peda
gogiska och samhälleliga betydelse.

Stockholm i juni 2002

Lars-Magnus Engström och Karin Redelius



Pedagogiska perspektiv på idrott 
- en inledning

De flesta människor har säkert en uppfattning om både vad idrott och peda
gogik är. Lika säkert är att uppfattningarna om begreppens innebörd varierar 
med individernas erfarenheter. Betydelsen förändras också över tid och orden 
far olika mening i de skilda sammanhang de används. Att en vuxen person är 
idrottsintresserad kan innebära att individen i fråga följer sportsändningar i 
TV eller läser tidningarnas sportsidor med stort intresse, medan samma be
nämning på en ung flicka eller pojke kan betyda att hon eller han är aktiv 
utövare av någon tävlingsidrott. Begreppet pedagogik kan också ges olika be
tydelser. Det är därför viktigt att inledningsvis tala om vad vi som skrivit 
denna bok menar med idrott och pedagogik, och då särskilt idrottspedago- 
gik, så att du vet vad som väntar vid den fortsatta läsningen.

I bokens inledande kapitel redogör därför Lars-Magnus Engström för vår 
syn på idrott och pedagogik. Han beskriver även de olika områden som är 
idrottspedagogiskt relevanta att studera. Lars-Magnus Engström är professor 
vid Lärarhögskolan i Stockholm och knuten till Idrottshögskolan i Stock
holm.

Därefter gör Håkan Larsson en genomgång av skilda vetenskapsteoretiska 
perspektiv. Han diskuterar också hur dessa används inom den idrottspedago- 
giska forskningen. Syftet är att konstruera en vetenskapsteoretisk karta och 
att tydliggöra perspektivvalen för de kapitel som följer i denna bok. Håkan 
Larsson, fil dr i pedagogik, är verksam som lärare vid Högskolan i Dalarna 
och Lärarhögskolan i Stockholm.

Dessa två kapitel utgör bokens första del och avsikten är att introducera 
läsaren till det idrottspedagogiska kunskapsområdet.

Bokens andra del handlar om idrott och fritidskulturer och består av sex 
olika kapitel. Varför har fritiden fatt en ökad betydelse i det moderna samhället? 
frågar Per Nilsson i det kapitel som inleder denna del. Per Nilsson är professor 
i pedagogik och rektor vid Idrottshögskolan i Stockholm. Han belyser hur 
fritiden idag spelar en aktiv roll i identitetsskapandet. Här ges även en kortare 
introduktion till några av den franske sociologen Pierre Bourdieus nyckel
begrepp.



Nästa kapitel är skrivet av Karin Redelius som är fil dr i pedagogik och 
lärare vid Idrottshögskolan i Stockholm. Karin Redelius diskuterar barn- och 
ungdomsidrotten ur ett samhällsperspektiv. En fråga som då tas upp är: Hur 
kan det komma sig att barn i så hög utsträckning numera deltar i organiserad 
tävlingsidrott? Andra aspekter som problematiseras är orsakerna till barn- och 
ungdomsidrottens framväxt samt vad som påverkar dess utformning idag. En 
fråga som analyseras av Bengt Larsson i kapitel fem som rör ungdomars 
idrottsvanor är: Idrottar pojkar verkligen mer än flickor? Här diskuteras också 
om alla ungdomar har samma möjlighet till idrott och om idrottsvanorna 
skiljer sig åt mellan ungdomar i storstäder och på landsbygden. Bengt Larsson 
är fil lic och doktorand i pedagogik samt lärare vid Lärarhögskolan i Stock
holm.

Åsa Bäckström ställer sig sedan i sitt kapitel frågan: Har ungdomskultur och 
idrott med varandra att göra? Åsa Bäckström är doktorand i pedagogik och 
lärare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Innehållet i hennes kapitel fokuserar 
på tidigare forskning om ungdom, kultur och idrott och vilka teman som kan 
urskiljas då dessa tre områden möts. Johan Arnegård diskuterar därefter hur 
man kan förstå det ökade intresset för äventyrsidrotter och liknande, åtmins
tone till synes, riskfyllda sporter. Den centrala frågan som behandlas i kapitlet 
”Sportutövning som upplevelse” lyder: Vad säger sig de som ägnar sig åt klätt
ring, ojf-pisteskidåkning och hängflygning uppleva när de utövar sina äventyrliga 
aktiviteter? Vidare relateras begreppen egenvärde och investeringsvärde till 
det som utövarna framhåller som meningsbärande i aktiviteterna. Johati Ar- 
negård är doktorand i pedagogik och lärare vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Lars-Magnus Engström avslutar denna del om idrott och fritidskulturer 
genom att besvara frågorna: Är de som är idrottsaktiva i ungdomsåren aktiva 
motionärer i medelåldern? och Vilka vuxna motionerar och varför? Här ges även 
förklaringar till varför idrott och motionsaktiviteter är uttryck för en livsstil 
som avspeglar individers sociala position.

Bokens tredje del är inriktad mot området idrott, kropp och genus. Varför 
tillmäts kroppen, utseendet och den individuella framtoningen så stor betydelse? 
diskuteras av Per Nilsson i det första kapitlet av tre inom detta tema. Här 
analyseras vår tids kroppsfixering mot bakgrund av samhällsutvecklingen och 
de förändrade villkoren för identitetsskapande som blivit en följd därav. Bir
gitta Fagreil tar därefter upp frågan: Hur tänker barn om manligt och kvinnligt 
i förhållande till idrott? Birgitta Fagrell är fil dr i pedagogik och prefekt vid 
Idrottshögskolan i Stockholm. I sitt kapitel diskuterar hon ”spelet mellan kö
nen”, hur det styrs och vilket uttryck det tar sig i vår kultur och kommer här



in på kollektiva föreställningar om manligt och kvinnligt, genussystemet, ar
betsdelningen och förkroppsligandet. I nästföljande kapitel av Håkan Larsson 
tas utgångspunkten i några intervjucitat från en pojke och en flicka om vad 
idrotten betyder i deras liv. Vad lär sig pojkar och flickor om sig själva och sin 
könsidentitet då de ägnar sig åt idrott? är den fråga som ligger till grund för 
kapitlet. Genom en nutidshistorisk analys ges tänkbara förklaringar till varför 
ungdomarna uttrycker sig som de gör. Här diskuteras också konsekvenserna 
av att utarbeta handlingsplaner för jämställdhet inom idrotten.

Bokens sista del har fått benämningen Idrott och lärande. Det inledande 
kapitlet handlar om skolämnet Idrott och hälsa. Författarna Jane Meckbach 
och Suzanne Söderström ställer sig frågan: Hur har skolans idrottsundervisning 
förändrats över tid och vilket innehåll har ämnet idag? De diskuterar även tänk
bara orsaker till att ämnet på senare år har reducerats tidsmässigt i såväl 
grund- som gymnasieskolan. Jane Meckbach och Suzainne Söderström är båda 
doktorander i pedagogik och lärare vid Idrottshögskolan i Stockholm.

Därefter för Olle Åhs i kapitlet ”Idrott, människosyn och värdegrund” 
fram ett delvis nytt perspektiv på idrott. Frågan lyder: Hur kan idrott medver
ka till att grundläggande psykiska behov tillfredsställs? Här diskuteras idrottens 
möjlighet att bidra till att barn förbättrar sin självkänsla och känner större 
samhörighet samt får en ökad känsla av mening och struktur i tillvaron. Olle 
Åhs är fil dr i pedagogik och lärare vid Mälardalens högskola.

En annan aspekt på temat idrott och lärande handlar om estetiska lärpro
cesser och estetik som kunskapsform. Jane Meckbach och Susanne Söderström 
reflekterar här kring frågan: Vad har estetik och kroppsrörelse med lärande att 
göra? I bokens sista kapitel riktar Lars-Magnus Engström och Karin Redelius så 
fokus mot vad barn kan tänkas lära sig genom idrotten, förutom idrottsliga 
färdigheter, dvs. Vilka är de pedagogiska konsekvenserna av att utöva skilda 
idrottspraktiker? Här görs en översiktlig genomlysning av de vanligaste 
idrottspraktikerna. För att synliggöra den logik som styr idrottsverksamheten 
analyseras därefter hur utövandet regleras och vad som är det meningsbäran- 
de innehållet.

De frågor som här fått karakterisera en del av innehållet i bokens kapitel 
avslöjar att vi har ett särskilt perspektiv på idrott och pedagogik. Det ska Lars- 
Magnus Engström strax redogöra för i bokens första kapitel.

Lars-Magnus Engström och Karin Redelius 
Redaktörer





Dell.
Idrott och pedagogik





I. Idrottspedagogik
Lars-Magnus Engström

Idrott förknippas ofta med tävling och prestation och pedagogik med kons
ten att undervisa. Idrottspedagogik skulle därmed främst handla om hur man 
på bästa sätt ska lära ut idrottsliga färdigheter så att de som blir föremål för 
denna pedagogik når framgångar på tävlingsarenan. Denna innebörd av be
greppet är dock alldeles för snäv. Idrottspedagogik handlar om så mycket 
mer. Två begrepp, eller egentligen tre, måste därför inledningsvis redas ut: 
idrott, pedagogik och idrottspedagogik.

Idrott

Vad menar vi då med idrott? Ordet ”idrott” förekommer endast i de skandi
naviska språken och lånades in från isländskan på 1600-talet. Dess ursprung
liga betydelse var verksamhet och sysselsättning men under 1700-talet kom 
idrott så småningom att endast innefatta kroppsövningsområdet. Under 
1800-talet användes idrott som benämning på de kroppsövningar som inte 
räknades till gymnastiken, dvs. till den s.k. linggymnastiken. I slutet av sam
ma sekel kom istället det från engelskan lånade begreppet ”sport” alltmer i 
bruk. Att detta begrepp inte blev det dominerande får vi nog tacka den svens
ka idrottsrörelsens fader och chefsideolog, Viktor Balck, för. När han 1881 
skulle ge namn åt en nystartad tidskrift motiverade han sitt ställningstagande 
så här:

Dittills hade alla kroppsövningar, som icke hänförde sig till gymnastiken, he
tat sport. Detta var ett främmande ord, det tilltalade ej mitt svenska sinne, 
och då vi för våra handlingskraftiga förfäders kroppsövningar hade ordet 
idrott, upptog jag detta, och så kom Tidning för idrott till.1

Begreppet idrott kom också att få legitimitet genom stiftandet av Centralfor
eningen för idrottens främjande 1897 och genom bildandet av Riksidrotts-



förbundet 1903.2 Idrott kom alltmer att förknippas med fysisk kraft, moto
risk skicklighet och prestationsförmåga, medan sport användes då redskapet 
hade en avgörande betydelse, t.ex. motorsport, seglingssport och hästsport. 
Denna distinktion har inte upprätthållits och ordets (sport) ursprungliga be
tydelse av nöje har givit det en mer vidsträckt betydelse och används också i 
sammanhang där ingen fysisk aktivitet förekommer som t.ex. i frågesport. 
Sport kan också ges betydelsen av en viss typ av social kompetens, t.ex. 
sportsligt uppträdande, medan idrott för tankarna till fysisk prestationsför
måga.

Idrott har sedan slutet av 1800-talet förknippats med frivilligt vald 
kroppsrörelse där den egna fysiska ansträngningen och förmågan har central 
betydelse. I takt med idrottsrörelsens framväxt under 1900-talets första hälft 
framstod tävling som ett allt viktigare innehåll. Massmedias fokusering på 
tävlingsresultat och segrare förstärkte denna tendens. Samtidigt, dvs. under 
1900-talet, har dock begreppet idrott i officiella publikationer bibehållit sin 
innebörd av allmän kroppsrörelse. Riksidrottsförbundets officiella defini
tion3, och inte minst namnändringen av skolans ämne till Idrott och hälsa, 
har också medverkat till att idrottsbegreppet blivit vidare. Att vara idrottslära
re idag innebär att man undervisar i både bollspel, friidrott, friluftsliv, dans 
samt motions- och redskapsgymnastik. Till detta kommer även teoretisk un
dervisning i exempelvis hälsolära och ergonomi.

Trots dessa mer eller mindre officiellt formulerade påbud om vad begrep
pet idrott står för lever det ändå sitt eget liv och får sin mening i de samman
hang begreppet används. Ett mer adekvat namn för det kunskapsområde vi 
intresserar oss för i denna skrift vore kroppsövningskultur, men då begreppet 
har en ålderdomlig klang och dessutom är helt omöjligt att använda i kombi
nation med pedagogik, har vi ändå valt idrott som en paraplybeteckning. I 
begreppet idrott, menar vi, inryms fysisk aktivitet som man ägnar sig åt i syfte 
att må bra, få bättre prestationsförmåga, ha roligt, lära sig olika motoriska 
färdigheter eller för att nå tävlingsframgång. All idrott är fysisk aktivitet, men 
all fysisk aktivitet är inte idrott. Trädgårdsarbete, blåbärsplockning och hus
hållsarbete är visserligen fysiska aktiviteter, men inte idrott eftersom dessa 
verksamheter har andra syften än de ovan nämnda. Med idrott menar vi elit
idrott, tävlingsidrott på lägre nivåer, motionsutövning och idrott som skol

2. Det ursprungliga namnet var Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund.
3. ”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra”. 
Idrotten vill (1996).



ämne. Vi räknar också in friluftsliv och fysisk rekreation inkluderande ”upp
levelsesporter” som t.ex. inlineåkning. Idrott ses med andra ord som en socialt 
formad verksamhet, en särskilt arrangerad övning av kroppen, som inte ingår i 
förvärvsarbetet eller i de dagliga göromålen i övrigt. Formerna för idrott är för
änderliga. Det finns inget för alla tider givet innehåll och ingen fast struktur, 
utan det vi benämner idrott växlar i utformning och innebörd som andra 
kulturyttringar.

Skolans idrottsundervisning har utgjort och utgör en spegling av vad som 
under olika tidsepoker uppfattats som ”riktig” fysisk träning av dem som haft 
tolkningsföreträde och också makt att påverka innehållet. Under 1800-talet, 
dominerades den av en mycket speciell inriktning, nämligen linggymnasti- 
ken. Denna gymnastikform intar en central plats i vårt idrottsliga kulturarv.

Skolans idrottsundervisning

Per Henrik Ling var initiativtagare till inrättandet av Kungliga Gymnastiska 
Centralinstitutet (GCI)4 1813 och med detta institut som plattform kom 
han att bli idégivare för en gymnastisk idévärld och pedagogisk praktik som 
fick stor internationell spridning. P H Ling är troligen en av Sveriges mest 
internationellt kända pedagoger av alla kategorier, men det var egentligen 
hans efterföljare, och då inte minst hans son Hjalmar Ling, som på 1860-talet 
genom ett systematiserande och nedtecknande av rörelseförrådet gjorde den 
s.k. linggymnastiken skolbildande. Övningsförrådet präglades av att rörelser
na och inte minst ställningarna skulle korrigera den individuella anatomin 
efter ett bestämt ideal för kroppens hållning. Vidare skulle en harmonisk 
kroppsutveckling främjas genom en konsekvent tillämpad växelsidighet, dvs. 
en i lämpliga sekvenser växling mellan vänster och höger arm, vänster och 
höger ben etc. Den fysiska träningen var med andra ord ett centralt innehåll 
och inom linggymnastiken tog man tog avstånd från prestationsinriktad fär
dighetsträning och tävlingsverksamhet. Även om detta gymnastiksystem idag 
framstår som ganska trist och stereotypt kan man inte låta bli att imponeras 
av den vetenskapliga ambition och långt drivna systematik, som präglade den 
lingska gymnastiken.

Detta nyttobetonade och fysiologiskt motiverade kroppsövningssystem, 
som vände sig till samtliga samhällsmedborgare, kom sedan att bilda motpol 
till den senare framväxande anglosaxiska sporten, tävlingsidrotten, där presta

4. Senare Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och nuvarande Idrottshögskolan i Stock
holm (IH).



tion, rangordning och tävling var viktiga inslag. Linggymnastiken kom att 
prägla innehållet i utbildningen av lärare5 på Kungliga Gymnastiska Central
institutet liksom i skolans idrottsundervisning långt in på 1900-talet. Så små
ningom kom de vetenskapliga argumenten för ämnets plats i skolan att på ett 
påfallande sätt hämta sin näring i det fysiologiska kunskapsområdet samtidigt 
som idrottsrörelsens utbud vann allt större insteg i skolans värld. Inlärning av 
skilda idrottsgrenar, färdighetsinlärning, kom alltmer att ske på bekostnad av 
den fristående gymnastiken och redskapsgymnastiken. Ämnets namnbyte till 
idrott 1980 utgjorde en indikering på en förskjutning av ämnets innehåll. 
Ämnet hade under lång tid fått sin legitimitet genom att verksamheten var 
fysiologiskt motiverad och ansågs ge eleverna goda baskunskaper för en aktiv 
fritid.

Utvecklingen under 1990-talet har präglats av en allt större frihet för den 
enskilda skolan liksom för den enskilda eleven. Förutom vanliga tävlings- 
idrotter, som t.ex. fotboll, basketboll och friidrott, har också de motions- och 
idrottsformer som vuxit fram och formats utanför den etablerade idrotts
rörelsen och den traditionella skolundervisningen, som t.ex. aerobics och 
innebandy, nu givits utrymme i den reguljära undervisningen. Lek och rek
reation har blivit självklara inslag med motiveringen att locka eleverna till ett 
livslångt intresse för kroppsövning. Till detta kommer att den senaste läropla
nen för grundskolan (Lpo 94) också ger möjlighet för den enskilda skolan att 
profilera sin verksamhet. I och med införandet av 1994 års läroplan bytte 
ämnet återigen namn till den nuvarande benämningen, Idrott och hälsa, 
samtidigt som den obligatoriska undervisningstiden skars ner.6 Den enskilda 
eleven ges emellertid möjligheter till ett tillval, som bl.a. kan utgöras av 
idrott. En undersökning av utfallet och implementeringen av den nya läro
planen visar att flertalet elever i grundskola och gymnasieskola har en till två 
idrottslektioner per vecka. Eleverna har således mindre tid för ämnet än tidi
gare. Friluftsverksamheten för numera en tynande tillvaro i skolan. Skidåk
ning, skridskoåkning och simning är också mycket sparsamt förekommande i 
skolans idrottsundervisning och på vissa håll helt utmönstrade.

5. Den tidigare benämningen på dessa lärare var gymnastikdirektör.
6. 1994 reducerades timantalet i grundskolan från 537 till 460. Den särskilt anslagna tiden 
för friluftsverksamhet togs också bort. Ämnet fick 40 timmars ökning 1998. Den totala tiden 
för ämnet uppgår nu till ca 90 minuter per vecka. Hur denna tid disponeras över årskurser 
och lektionstillfällen varierar. Se även kapitlet av Jane Meckbach och Susanne Söderström i 
denna bok.



Såväl internationella som nationella studier visar att ämnet är förhållande
vis lågprioriterat och har drabbats av tidsmässiga nedskärningar, trots läropla
nernas höga mål och trots den offentliga retoriken om ämnets betydelse. Sto
ra variationer har också rapporterats mellan olika skolor både vad det gäller 
ämnets innehåll och dess omfattning. För vissa barn är skolans idrottsunder- 
visning den enda regelbundna fysiska träning de får. Möjligen är det också 
deras enda kontakt med en idrottsaktivitet. Av dessa skäl kan ämnet idrott 
och hälsa vara av avgörande betydelse för barns lust att delta i lek samt 
idrotts- och motionsaktiviteter. Det finns således många väsentliga anled
ningar att rikta kunskapsintresset mot skolans idrottsundervisning.

Idrotten i samhället

Idrotten har en framträdande roll i det svenska samhällslivet. Som underhåll
ning har den en viktig funktion i många människors liv. Idrotten ger också 
innehåll åt det dagliga samtalet - alltifrån kommentarer om de senaste 
matcherna och spelarnas agerande till upprörda diskussioner om dopnings- 
skandaler och läktarvåld. Idrotten berör oss och finns närvarande i vår vardag 
även om vi inte är direkt involverade eller ens intresserade. Det är snarast 
svårt att värja sig från intryck. Språkliga metaforer hämtade från idrotten är 
också ett tecken på idrottens inflytande i vår tankevärld. Här lämnar särskilt 
boxningssporten många bidrag: utslagen, nere för räkning, slag under bältet, 
kasta in handduken, etc. Även uttryck från bollspel lånas in i vardagssvensk- 
an, t.ex. bortdribblad, komma in i matchen, bollplank, stolpskott, etc.

Idrottens växande betydelse avspeglas också i det stöd som utgår från sta
ten och olika samhälleliga organ. Att vi har en särskilt utsedd minister med 
ansvar för idrottsfrågor, och att kommunerna gör stora ekonomiska satsning
ar på lokaler och arenor, markerar den betydelse idrotten tillmäts på samhäl
lelig nivå. Allt fler kommersiella intressen har också kommit att knytas till 
idrotten och många får sin försörjning genom idrotten, t.ex. professionella 
idrottsutövare, ledare, läkare, sjukgymnaster, journalister samt försäljare och 
tillverkare av sportprodukter. Sådana produkter, t.ex. träningsskor, är för 
närvarande ett mode och används även utanför idrottsarenan. Motionsidrott 
och friskvårdsverksamhet försörjer också ett ökat antal administratörer, leda
re, instruktörer och experter av olika slag. Till detta kan också läggas tidning
arnas och tidskrifternas växande intresse för fysisk träning som ett viktigt in
slag i kroppsvården och i de råd som ges för att få bättre hälsa och en attrak
tivare kropp.

Idrotten märks på många sätt, inte minst i massmedia, men betraktad ur



en speciell synvinkel, som kunskapsområde och som pedagogisk miljö, är det 
märkligt tyst om idrotten. Trots att föreningsidrotten är den i särklass största 
ungdomsrörelsen - mer än hälften av barn och ungdomar i grundskolan är 
aktiva medlemmar i idrottsföreningar - diskuteras sällan på ett seriöst sätt 
idrotten som uppfostrings- och utvecklingsmiljö eller dess ekonomiska, kul
turella och sociala betydelse.

Idrotten är en företeelse i det moderna västerländska samhället som griper 
in i våra liv från olika håll — via barnens och ungdomarnas involvering i 
idrott, genom vuxnas deltagande i tävlings-, motions- eller rekreationsidrott 
och genom massmedias informationsbombardemang av idrottshändelser. 
Och i bakgrunden ses ekonomiska intressen växa sig allt starkare och bli allt 
mer styrande. Det finns därför en rad viktiga frågor som måste ställas om 
idrotten i vårt samhälle. Inte minst gäller det frågor som har relevans för våra 
barns och ungdomars utveckling och uppfostran. Vårt kunskapsintresse i den 
här boken riktas både mot den idrottande människan och mot idrottskultu
ren. I fokus står de idrottspedagogiska frågorna.

Pedagogik

Innan vi närmare berör de idrottspedagogiska frågorna måste först några ord 
sägas om pedagogik. Begreppet kan förstås på flera sätt och kunskapen finns 
på olika nivåer. En god pedagog innebär för de flesta en person som är skick
lig i att undervisa. Denna kunskap, som lärare vinner efter år av erfarenheter 
och reflexioner över sin praktik, brukar kallas tyst kunskap eller förtrogen- 
hetskunskap; en kunskap som erövras erfarenhetsmässigt, i det praktiska 
handlandet. En sådan kunskap är omistlig i ett framgångsrikt undervisnings
sammanhang. Vägen till kunskap går här inte via forskning utan genom be
prövad erfarenhet.

Denna praktik kan också beforskas genom systematiska iakttagelser och 
analyser av insamlad information. På denna andra nivå av pedagogiskt kun
skapssökande kan inte endast den egna erfarenheten utgöra grunden för ob
servationer och tolkning utan det empiriska underlaget måste breddas. Dess
utom måste forskningen baseras på teorier och tidigare forskning inom det 
aktuella området. Denna form av pedagogisk forskning, där undervisning 
och lärprocesser är i fokus, brukar benämnas didaktisk. Oftast har den didak
tiska forskningen en viss tillämpning i sikte. Resultaten ska kunna omsättas i 
praktiskt handlande.

Den tredje nivån av pedagogiskt kunskapssökande avser de generella frå-



gor som kan ställas om undervisning, påverkan, kommunikation och sociali
sation och tar inte bara utgångspunkt i pedagogisk teoribildning utan också i 
samhällsvetenskaplig. Denna del av den pedagogiska forskningen är inte nor
mativ, föreskrivande, till sin karaktär utan har som syfte att förklara samman
hang och synliggöra strukturer. Ett exempel på sådan pedagogisk forskning 
skulle kunna vara att undersöka varför flickor och pojkar från olika miljöer 
tillgodogör sig en viss undervisning på skilda sätt och att det också finns olik
heter dem emellan när det gäller att ta till sig det utbud som finns under 
fritid. Ett annat exempel på frågor som kan ställas gäller den medvetna och 
omedvetna förmedling av värderingar och förhållningssätt till kunskap och 
kunskapsinhämtning som sker i olika undervisningssammanhang. Vad be
traktas som viktigt att lära sig och vad är oviktigt? Vilken syn på den egna 
förmågan — självbilden - förmedlas? Dessa exempel på pedagogisk forskning 
tar inte bara utgångspunkt i praktiken, utan i teorier och tidigare forskning. 
Forskningsresultaten kan ha stor relevans för lärares och andra pedagogers 
självförståelse och för deras perspektiv på sin arbetsuppgift. Därigenom kan 
deras praktiska handlande påverkas. Det är framförallt denna del av den pe
dagogiska forskningen som vi knyter an till i denna bok.

Den pedagogiska forskningen riktar sitt kunskapssökande mot frågor som 
rör uppfostran, undervisning och lärprocesser. Påverkan och kommunikation 
är här centrala begrepp. Av särskilt intresse är att studera de samhälleligt ar
rangerade formerna för uppfostran och utbildning, dvs. undervisnings-, ut
bildnings- och skolsystem och de grupper som är verksamma där, i första 
hand elever, lärare och skolledare. Då kunskaper, beteenden, värderingar och 
normer också skapas och återskapas på många andra sätt i ett samhälle — i 
familjen, genom massmedia, i yrkes- och föreningsliv samt genom fritids
sysselsättningar - blir naturligtvis även dessa områden av intresse för den pe
dagogiska forskningen. I vårt fall är idrotten i fokus.

För att förstå hur barn, ungdomar och vuxna socialiseras in i och påverkas 
av skilda kulturer, måste man skaffa sig kunskap om dessa kulturer och i vilka 
sammanhang inlärningen äger rum. Det är även viktigt att studera villkoren 
för lärprocesserna och under vilka samhälleliga förhållanden och i vilket his
toriskt sammanhang dessa processer äger rum.

Varför idrottspedagogik?

Inom den idrottspedagogiska forskningen söker man, på samma sätt som 
inom den pedagogiska forskningen, vinna ökade kunskaper om uppfostran



och undervisning. Idrottspedagogisk forskning inrymmer frågor om hur 
kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och värderingar inom och kring 
idrott, i sin vida betydelse, produceras, förmedlas och lärs in och i vilket sam
manhang dessa kommunikations- och påverkansprocesser äger rum. Vidare 
studeras olika idrottskulturer, liksom uppfattningar om kroppen och om hur 
kroppen ska tränas, i syfte att förstå hur skilda fritidskulturer, livsstilar och 
identiteter skapas och återskapas. Till forskningsområdet hör också frågor 
som rör idrottsdidaktik, dvs. frågor som har undervisningsprocessen i fokus. 
Denna senare innebörd av idrottspedagogik kommer dock endast i mindre 
omfattning att beröras i denna bok. Nedan följer en kort genomgång av de 
områden som kommer att tas upp i boken.

Normer och värderingar

Människors inställning till och aktiva utövande av idrott är av stort pedago
giskt intresse av flera skäl. I kraft av sin popularitet och utbredning speglar 
idrotten rådande uppfattningar och normer i samhället och medverkar till att 
återskapa tidstypiska, men också områdesspecifika, värderingar. Annorlunda 
uttryckt medverkar idrotten till att många barn och ungdomar, på ett ofta 
omedvetet men ändå mycket effektivt sätt, införlivar vuxenvärldens normer, 
värderingar och livsstil.

Det är framförallt i detta perspektiv som idrotten blir pedagogiskt intres
sant. Men idrottsträning innebär också att man får lära sig något om sig själv, 
sin egen förmåga, sin kropp, hur man bör se ut, vad som är moraliskt rätt och 
fel, vad som är klandervärt och vad som är berömvärt etc. Denna inlärning 
kan få stor betydelse för den framtida relationen till den egna kroppen, till det 
egna utövandet och till idrott över huvud taget.

Motorisk förmåga

Ett helt annat område, med stor pedagogisk relevans, rör den motoriska inlär
ningen och utvecklingen. Barns motoriska och fysiska aktivitet är väsentlig för 
deras totala utveckling. Hur tillgodoses detta behov och hur ser lärprocesserna 
ut i dagens svenska samhälle? Vilka möjligheter har barn att ägna sig åt fysisk 
aktivitet och utelek? Vilka motoriska färdigheter lär sig barn i olika miljöer?

Hälsa

De individuella variationer som finns när det gäller omfattning och inrikt
ning av fysisk aktivitet har också stor hälsomässig betydelse. Fysisk inaktivitet



kan ha en negativ inverkan på hälsotillståndet. I ett sådant perspektiv blir 
idrotts- och motionsvanorna inte bara vilka fritidssysselsättningar som helst, 
då de är av stor betydelse för såväl den enskilde individens hälsotillstånd som 
för samhällsekonomin. Att förstå varför vissa utvecklar ett positivt förhåll
ningssätt till idrott, och dessutom är fysiskt aktiva, medan andra är negativa 
och passiva är därför ett viktigt kunskapsområde.

Idrottens egenvärde

Ett annat viktigt skäl för ett pedagogiskt perspektiv på idrott är att för många 
människor utgör idrott en källa till vederkvickelse, avkoppling och gemen
skap. Detta värde kan benämnas idrottens egenvärde, dvs. man utför aktivite
ten för dess egen skull och inte för att uppnå något annat, som t.ex. tävlings- 
framgång eller bättre hälsa. Friluftsaktiviteter i form av vistelse i skog och 
mark, skidåkning och långfärdsåkning på skridskor, framstår för vissa som 
höjdpunkter i tillvaron och som nödvändiga andningshål. Andra föredrar ak
tiviteter med ett innehåll av spänning och lek, som t.ex. olika bollspel eller 
s.k. äventyrsidrotter och upplevelsesporter. Idrottsutövning kan på detta sätt 
få ett särskilt värde, som höjer livskvaliteten och som för vissa inte kan nås på 
andra vägar. Möjligheter och hinder för sådana aktiviteter är därför viktiga att 
belysa. Ffar människor samma valmöjligheter i dessa avseenden?

Idrott som livsstil

Idrott som fritidsaktivitet erbjuder goda möjligheter att uttrycka en speciell 
livsstil, särskilt för barn och unga. Fritiden har av olika skäl kommit att få allt 
större betydelse i människors liv, där det ges nya möjligheter att visa andra 
vem man är. På fritiden görs medvetna och omedvetna investeringar för att 
uppnå social status och för att fa sin identitet bekräftad. Att ägna sig åt en 
fritidsaktivitet som idrott och därmed ge uttryck för en viss smak eller livsstil 
ger individen ett visst värde, en viss kompetens och identitet. Detta gäller 
såväl i ungdomskretsen som bland vuxna. Vad barn och ungdomar gör på 
fritiden, hur väl de lyckas och i vilket socialt sammanhang de vistas, får där
igenom stor betydelse i deras liv. Vilka val av aktiviteter som görs, och vilka 
förutsättningarna för dessa val är, blir då av självklart pedagogiskt intresse.

Kroppen

Till detta kan läggas att intresset för kroppen, dess utseende och hur den ska 
kunna kontrolleras och formas, för att inte säga disciplineras, har blivit högst



påtagligt. Massmedias massiva budskap har innebörden att man kan ”skapa” 
sitt eget utseende. ”Om du bestämt dig” står det i annonsen, vilket underför
stått innebär att man har det utseende man ”valt”. Kroppen har blivit ett 
projekt. Utseendet, ytan, betonas som aldrig tidigare. Det är den unga väl- 
tränade och, främst för kvinnor, smala kroppen som exponeras och som 
framhålls som ett ideal. Det är uppenbart att kroppen kopplas samman med 
en positiv ung livsstil där både gym och disco ska besökas med ”rätt” kropp 
och klädsel. Kroppen ska inte som i tidigare generationer döljas av kläder 
utan i stället framhävas. I reklamen för kläder visas, paradoxalt nog, ofta del
vis avklädda kroppar, där numera även den manliga kroppen exponeras. 
Unga män poserar med bar överkropp, utan hårväxt, och med magmuskler 
som framträder i tydligt ”rutmönster”. En konsekvens av detta kan bli att de 
som anser att de ligger långt ifrån det ideala utseendet känner sig oattraktiva 
och i värsta fall frånstötande. I ett sådant perspektiv kan också kroppsliga 
åldersförändringar tas som personliga nederlag. Ätstörningar liksom använ
dandet av anabola steroider i muskeluppbyggande syfte måste ses i detta ljus. 
I västvärlden blir det också allt vanligare med kirurgiska ingrepp, plastik
operationer, för att förändra utseendet efter den rådande smaken.

Ansvaret för den ”inre kroppen”, det fysiska hälsotillståndet, förläggs ock
så till individen. Innebörden av detta budskap är att inte så få sjukdomar och 
kroppsliga problem har man själv ansvar för om de uppstår eller inte. Detta 
kan gälla allt ifrån ryggsmärtor till olika cancerformer, men särskilt sådana 
sjukdomstillstånd som man tror sig veta är relaterade till livsstilen. Det positi
va i ett sådant budskap kan vara att det är meningsfullt att ändra sina levnads
vanor, att sjukdomstillstånd inte är ödesbestämda, men den negativa inne
börden är också uppenbar. Väger man för mycket, äter ”skräpmat”, röker och 
dessutom inte motionerar, får man skylla sig själv.

Kroppen är platsen för lyckoupplevelser, men signalerar också något om 
personens karaktär. Den framstår som ett instrument och en maskin, men 
samtidigt som en spegling av jaget. Man riskerar att bli betraktad som man 
ser ut. Man är sin kropp i allt högre grad. En smal och vältränad kropp synes 
vittna om en helt annan karaktär än en otränad och överviktig kropp. Beve- 
kelsegrunderna för att träna sin kropp behöver således inte i första hand — 
eller kanske inte alls — vara fysiologiska eller medicinska. Inte heller behöver 
orsaken vara relaterad till ett rekreationsbehov. Istället kan idrottsutövning 
(motion) ses som ett kulturellt uttryck i ett speciellt socialt sammanhang, 
även om individerna själva motiverar sin verksamhet med olika rationella 
skäl. Det råder dock ingen tvekan om att vad som ska uppfattas som en vack



er kropp, liksom upplevelsen av den egna kroppens utseende, är inlärt och 
således också resultatet av en pedagogisk process, vare sig den är arrangerad i 
detta syfte eller inte.

Fritiden som lärandemiljö

Ytterligare en aspekt av den idrottspedagogiska forskningen rör fritiden som 
lärandemiljö. Fritiden blir betydelsefull genom att många, för skolarbetet och 
vuxenblivandet relevanta, kunskaper införlivas under den tid individen dis
ponerar utanför skolan. Idrottsverksamheten, både bland barn och vuxna, har i 
kraft av sin utbredning och popularitet en unik betydelse i de lärprocesser 
som äger rum utanför de särskilt arrangerade undervisningssammanhangen.

Ett samhällsperspektiv

En viktig utgångspunkt för författarna till denna bok är att idrottsutövning 
inte kan förstås som ett fysiologiskt fenomen även om idrott och annan 
kroppsövning, och särskilt utebliven sådan, kan fa mycket stora fysiologiska 
och medicinska konsekvenser. Formerna för kroppsövning, idrott och fritid 
betraktas som sociala och kulturella konstruktioner, vilka måste ses i sitt his
toriska sammanhang och i ljuset av olika gruppers relationer till varandra. 
Vår avsikt är att försöka belysa och förklara idrottskulturens påverkan, inte 
att komma med förslag till hur man bör agera. Strävan är att ha ett kritiskt 
perspektiv på idrott och att analysera dess plats och dess pedagogiska betydel
se i samhället.

I konsekvens med detta synsätt analyseras idrottskulturen både som kul
turskapare och kulturbärare i ett föränderligt samhälle. Frågor om hur skilda 
former av kroppsövning i skola och på fritid är relaterade till andra samhälls
institutioner, liksom till genusfrågor och sociala villkor, är här av central be
tydelse. Idrott ses således som ett av flera samhälls- och livsområden, som kan 
studeras ur pedagogisk synvinkel. Omvänt menar vi att studier av idrott och 
fritid även kan bidra till en ökad förståelse för hur ett samhälles kunskap och 
kultur produceras och reproduceras mer generellt. Vi ser idrottsutövning i 
dess skilda former som uttryck för en livsstil och som ett resultat av inlärning. 
Synen på kroppsövning och den egna kroppen är präglad av vår uppväxt
miljö, våra skolerfarenheter, våra aktuella livsbetingelser samt inte minst av 
vårt behov av att visa omgivningen vilka vi är. Idrott är en vald form av fysisk 
aktivitet, en kulturellt och socialt skapad aktivitet, som äger rum på särskilda 
arenor och med ett speciellt utförande.



Att rikta intresset mot idrott, i den vida innebörd vi har givit det, innebär 
också att sätta fokus på människors villkor och livsstilar och därmed också på 
samhällsutvecklingen. Detta perspektiv är centralt för vår syn på idrott och 
idrottspedagogik. Utgångspunkten är att en människas livsvillkor bestämmer 
ramarna för hennes valmöjligheter. Omfattning och inriktning av idrottslig 
verksamhet avspeglar något väsentligt om människors livschanser. Därmed 
kan människors idrottsvanor ofta säga oss något viktigt om hur det är att leva 
i Sverige i början av detta århundrade.

Vi ser människors inställning till idrott i ljuset av pågående samhällsför
ändringar. Den dagliga fysiska aktiviteten för både barn, ungdomar och vux
na har reducerats allt mer och förlagts till särskilda lokaler och arenor, som 
ligger utanför de platser och verksamhetsområden där vardagslivet levs. Vid 
sidan av skolans idrottsundervisning äger stor del av den fysiska aktiviteten 
också rum under den tid som individen kan disponera fritt. Härigenom upp
står och utvecklas olika kulturformer som individen måste förhålla sig till och 
som kräver en rad investeringar, inlärningsmässigt, socialt, ekonomiskt, etc. 
för att deltagande ska bli möjligt. Idrott i dess olika former innehåller övning
ar, ritualer och värderingar, som man måste lära sig och även lära sig att upp
skatta för att ett deltagande ska vara möjligt. Valet att ägna sig åt idrott eller 
att avstå är inte slumpmässigt. Det är inte heller valet av idrott. Vilka me
ni ngserbj udånden finns inom olika idrotter om vad som är der ”riktiga” sättet 
att behandla kroppen? Ska man betrakta den som ett redskap, som i tävlings- 
idrott, som ett objekt som i motionsverksamhet eller som en källa till lust och 
glädje som i leken? Vad vi gör med våra barn i idrottssammanhang, varför vi 
gör som vi gör och vilka styrmekanismer som råder för vårt handlande har 
stor pedagogisk relevans. Det är inom detta kunskapsområde som författarna 
till denna skrift vill ge sitt bidrag.
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2. Vetenskapliga perspektiv
Håkon Larsson

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt 
och må bra.1

Sport is a consequence of the level of development of the productive forces 
under capitalism.’

Idrott är en aktivitet skapad av män för män.1 2 3

Inledning

Som synes av citaten ovan, finns det många olika sätt att betrakta idrott på. 
Att besvara frågan: ”vad är idrott?”, är med andra ord inte helt oproblema
tiskt. Naturligtvis kan man resonera kring citatens riktighet, det vill säga 
stämmer de verkligen? Man kan emellertid också se dem som uttryck för oli
ka perspektiv på, eller teorier om, idrott. Med detta menas ungefär olika sätt 
att se på idrott. Hur idrotten framträder beror på hur man ser på den, dvs. hur 
man uppfattar, tolkar och förstår idrottsliga fenomen.

Även om man inte är forskare är man ofta involverad i olika typer av kun
skapsbildning. Denna vardagliga kunskapsbildning är starkt präglad av för
hållanden och tillfälligheter i vår närmaste omgivning. Upplevelserna av ve
tande och tro ligger ofta mycket nära varandra. Det är först när man gör klart 
för sig vad en uppfattning bygger på och hur säker eller osäker en iakttagelse är, 
som man kan säga att tro omvandlas till vetande. För detta krävs att man också 
gjort klart vad man inte vet. Vetenskapligt kunskapssökande kan uppfattas 
som ett systematiskt sätt att dra klarare gränser mellan tro och vetande. I 
forskningsprocessen söker man uppnå detta genom att systematiskt kontrol
lera sina iakttagelser och den osäkerhet som kan vara förknippad med kun
skapsbildningen. Hur sökandet efter kunskap ska bedrivas för att vara fram
gångsrikt är i sig ett omfattande kunskapsområde. Detta innefattar allt från

1. Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer for idrottsrörelsen in i 2000-talet (1996), s. 5.
2. Brohm, J-M. (1989), s. 176.
3. Olofsson, E. (1989), s. 11.



filosofiska spörsmål rörande människans förmåga att över huvud taget veta 
något, till forskningsetik, forskningsmetodik och mera praktiska anvisningar 
för en undersöknings tekniska och metodiska genomförande. Det här kapit
let behandlar i huvudsak det förstnämnda området, filosofiska spörsmål rö
rande kunskapsbildning — även kallat vetenskapsteori eller vetenskapsfilosofi.

Att forska innebär inte bara att man måste bestämma sig för vad man 
tycker är intressant och värt att beforska. Det handlar också om att bestämma 
sig för vilka utgångspunkter och vilket perspektiv forskningen ska ha. Det här 
kapitlet presenterar och diskuterar teoribegreppet och olika vetenskapsteore- 
tiska traditioner samt dessas användning inom den idrottspedagogiska forsk
ningen. Avsikten är att konstruera en grundläggande vetenskapsteoretisk kar
ta med syftet att tydliggöra de perspektivval som ligger till grund för de kapi
tel som följer i denna bok. Först ska dock sägas några ord om idrottsforskning 
och idrottspedagogisk forskning.

Idrottsforskning

Inom idrottsforskningen handlar kunskapsbildningen om den idrottande 
människan och om idrottskulturen. Detta innebär en kunskapsbildning där 
intresset är riktat mot idrottskulturen, vilka förutsättningar det finns på indi
viduell och samhällelig nivå att bedriva idrottslig verksamhet, samt vilka ef
fekter idrottslig verksamhet har på individ och samhälle. Idrottsforskning är 
det vetenskapliga studiet av
• idrottskulturen och dess roll i samhället
• individens förhållningssätt och relation till olika uttryck för denna kultur
• hur individen påverkas socialt, psykiskt och kroppsligt av olika idrottsliga 

aktiviteter
• människans motoriska och fysiska prestationsförmåga
• förändringar i och påverkan på idrottslig förmåga.4
Idrottsforskningen är mångvetenskaplig och tar sin utgångspunkt i skilda ve
tenskapsområden som till exempel historia, etnologi, statskunskap, psykolo
gi, pedagogik, sociologi, ekonomi, juridik, mekanik, fysiologi och traumato
logi. I den här boken ställs pedagogiska frågeställningar i centrum, vilket i 
huvudsak innebär en betoning av de tre första punkterna i listan ovan.

Pedagogik som vetenskaplig disciplin brukar räknas till samhällsvetenska
pen. Andra samhällsvetenskapliga discipliner är t.ex. statskunskap, national

4. Centrum for idrottsforskning. En presentation (1998).



ekonomi, socialantropologi, sociologi och psykologi. Pedagogik, sociologi 
och psykologi kallas ibland också för beteendevetenskaper. Detta släktskaps
förhållande mellan olika vetenskaper innebär bland annat att sättet på vilket 
man forskar påminner om varandra. Perspektivval och teoretiska referens
ramar är i stor utsträckning desamma. Därutöver är inflytandet från huma
nistiska vetenskaper som filosofi (i synnerhet när det gäller vetenskapsteori) 
och historia (speciellt pedagogik och sociologi) ibland stort. De olika beteen
devetenskaperna har stort inflytande på varandra och ibland kan det vara 
svårt att skilja på pedagogisk, psykologisk och sociologisk forskning. Den 
fortsatta framställningen inrymmer några centrala begrepp inom samhälls
vetenskapen, en diskussion om teoribegreppet, vetenskapsteorins idémässiga 
grunder samt slutligen en allmänt hållen genomgång av några vanliga veten- 
skapsteoretiska traditioner.

Centrala begrepp inom samhällsvetenskapen

Karaktären på ett forskningsprojekt bestäms i hög utsträckning av ett antal vik
tiga val som forskaren, beroende på problemområdets art, har att göra i början 
av sin studie. Beroende på problem och kunskapsläget i det aktuella problem
området kan man välja att göra studier av explorativ, deskriptiv eller experi
mentell art. En explorativ undersökning syftar till att ge en första beskrivning 
av ett problemområde. Problemområdet kan vara delvis eller inte alls utfors
kat. En deskriptiv studie syftar till att ge en mer specifik och systematiserad 
beskrivning av ett fenomen. Ofta väljer man detta upplägg då problemområ
det är forskningstätare och kanske även belyst genom olika teoretiska per
spektiv. När det gäller idrottsforskningen kan barn- och ungdomsidrotten, 
som rönt det största intresset för idrottspedagoger under de senaste trettio 
åren, utgöra ett gott exempel. Från studier av mer översiktlig karaktär, har ut
vecklingen gått mot mer analytiska undersökningar.5 Experimentella studier, 
där olika grupper utsätts för skilda former av påverkan, varefter man försöker 
mäta förändringsgraden, förekommer numera sällan inom idrottspedagogiken.

Ett väsentligt val är huruvida undersökningen ska vara kvantitativt eller 
kvalitativt upplagd. Kvantitativt inriktad forskning söker och undersöker 
kvantifierbar information (hur mycket? hur många? hur ofta? osv.). Med 
kvantitativ inriktning krävs att forskaren har en tämligen bestämd uppfatt
ning om det som ska undersökas. Ofta krävs också en ganska omfattande

5. Se t.ex. Bengt Larssons kapitel 5 och Karin Redelius kapitel 4 i denna bok.



begreppsdefinition för att komma fram till vad det egentligen är som ska mä
tas. (Pröva själv att på ett hållbart sätt definiera begrepp som idrott, sport, 
fysisk aktivitet och motion!) Detta arbete med begreppsdefinitioner syftar 
också till att ge färre tolkningsproblem i analysen av kvantitativa data. Det är 
således viktigt att man ser till att undersökningspersonerna svarar på samma 
fråga, det vill säga att de tolkar frågan på samma sätt. Denna forskning syftar 
till att ge så exakt information som möjligt och kräver ofta noggrann utpröv- 
ning av de mätinstrument som forskaren använder. Kvantitativa data bildar 
underlag för mer eller mindre avancerade statistiska metoder.6 7

Kvalitativt inriktade undersökningar söker kvalitativ information (vilka 
egenskaper?) och syftar till att ge beskrivningar, nyanser och djup. De kräver 
inte så noggrann utprövning av mätinstrumenten, vilket innebär att kvalitati
va studier ofta dras med tolkningsproblem. Detta behöver i sig inte vara nå
got negativt. Ibland kan det vara studiens avsikt att kartlägga och presentera 
hur olika människor tolkar, uppfattar och förstår olika begrepp eller feno
men. Dessutom finns det idag vetenskapsteoretiska perspektiv som gör gäl
lande att ensidiga tolkningar kan vara förtryckande. Kvalitativ forskning 
handlar ofta om att man undersöker hur människor uppfattar begrepp och 
vilka konsekvenser detta medför i den sociala verkligheten. Kvalitativa data 
bearbetas inte statistiskt utan analytiskt. Mängden information är underord
nad bredden och djupet i informationen.'

Kvantitativ forskning
• söker kvantitativ information (hur 

mycket? hur många? hur ofta?)
• kräver en bestämd uppfattning om 

vad som ska undersökas
• syftar till att ge så exakt informa

tion som möjligt
• kräver ofta noggrann utprövning 

av de mätinstrument som ska 
användas

• ger färre tolkningsproblem
• kan bearbetas med avancerade 

statistiska metoder

Kvalitativ forskning
• söker kvalitativ information (vilka 

egenskaper?)
• syftar till att ge beskrivningar, 

nyanser och djup
• kräver inte utprövning av mät

instrument i så stor omfattning
• kan ge tolkningsproblem
• kan bearbetas på ett analytiskt 

sätt

6. Lars-Magnus Engström och Bengt Larsson redovisar i denna bok undersökningar av kvan
titativ art.
7. Kvalitativa undersökningar redovisas i flera avsnitt i denna bok. Se t.ex. kapitel 10 av 
Birgitta Fagrell, kapitel 11 av Håkan Larsson och kapitel 7 av Johan Arnegård.



Ibland ställs kvantitativt och kvalitativt inriktade studier mot varandra så till 
vida att man frågar sig vilken typ av studier som är bäst. Man kan då hävda att 
kvalitativ forskning skulle vara alltför ”subjektiv”, det vill säga att det skulle 
vara helt upp till tolkaren vad som är att uppfatta som en ”bra” eller ”dålig” 
tolkning — eller att alla tolkningar är lika mycket värda. På motsvarande sätt 
kan man hävda att noggrannheten och exaktheten i kvantitativa studier är 
illusoriska och ger en alltför förenklad bild av verkligheten. Denna typ av 
polemik är sällan konstruktiv. Valet av inriktning, vilken till syvende och sist 
hänger ihop med vilken typ av problem man ska undersöka, innebär förvisso 
att man gör vissa val, både för och emot, men kvantitativ och kvalitativ in
riktning behöver inte utesluta varandra. Ansatserna går tvärtom mycket bra 
att kombinera med varandra.

Ser man på forandringstendenser inom den svenska idrottspedagogiska 
forskningen, kan man säga att kvantitativa studier dominerade under 1970- 
och 80-talen, men att det under det senaste decenniet skett en successiv för
skjutning mot mer kvalitativa undersökningar. Detta kan tolkas som så att de 
idrottsliga problem man intresserar sig för har övergått från kvantitativa till 
kvalitativa.

Inom forskningen förekommer studier med olika tidsutdräkt. Med detta 
menas att undersökningar kan syfta till att göra jämförelser mellan olika geo
grafiska eller sociala sammanhang vid en och samma tidpunkt,8 men också 
jämförelser mellan olika tidpunkter.9 Den förra typen av studier kallas tvär
snitts studier och den senare longitudinella studier. Tvärsnittsstudier är betyd
ligt vanligare än longitudinella studier. Detta kan bero på många saker. Un
dersökningar av longitudinell art kan rent tekniskt vara svåra att genomföra. 
Intresset för problemet kan förändras. Det är emellertid inte ovanligt att 
longitudinella studier eftersöks mer än tvärsnittsstudier eftersom longitudi
nella studier på ett bättre sätt kan säga något om forandringsprocesser i en 
och samma grupp av människor eller på ett och samma ställe - och föränd
ringsprocesser är av speciellt intresse bland pedagoger eftersom påverkans- 
och lärprocesser står i centrum.

Det sista begreppet som ska belysas här, är hypotes. En hypotes är, enkelt 
uttryckt, ett antagande om något. En undersökning som är hypotesprövande 
syftar till att undersöka sanningshalten i ett eller flera antaganden. Inom ve
tenskapen talar man om att hypoteser ska verifieras eller falsifieras. En vanlig

8. Se Bengt Larssons kapitel 5.
9. Se Lars-Magnus Engströms kapitel 8 om motionsvanor.



tanke är att vetenskap framförallt handlar om att verifiera påståenden, eller 
enklare uttryckt ”söka sanningen”. Den kände vetenskapsfilosofen Karl Pop
per har emellertid hävdat att vetenskapens viktigaste uppgift är att falsifiera 
påståenden om verkligheten. Alla påståenden om sanningen eller verklig
heten är, i Poppers mening, tillfälliga. Med detta förhållningssätt blir forsk
ningen mera kritiskt inriktad.10 11 Undersökningar med hypotesprövning som 
grund, vilka i huvudsak är experimentella till sin art, är mycket sällsynta i 
dagens idrottspedagogiska forskning. Det finns ändå ett gott skäl för att dis
kutera hypotesbegreppet och det är dess relation till teoribegreppet.

Teoribegreppet - i förhållande till praktik, 
verklighet, metod, empiri

En teori kan betraktas som en samling av nära förbundna hypoteser, eller 
antaganden, om verkligheten. Ordet teori kommer från grekiskans theoria, 
betraktande. I Svensk Uppslagsbok nr. 27 från 1936 definieras teori som ”den 
rent tankemässiga och abstrakta betraktelsen av verklighet och liv”. Teori 
sätts, enligt samma uppslagsbok:

ofta i skarp motsats till praktiken, liksom också teoretikern el.skaparen 
av teori såsom världsfrånvänd kammarlärd vanl. ställes emot den driftiga, i 
tillvaron ingripande praktikern.11

Denna syn på förhållandet mellan teori och praktik, eller teori och verklighet, 
går att finna ännu idag. Teori handlar i denna bemärkelse om att läsa böcker 
och skriva texter, det vill säga något som tilldrar sig någon annanstans än där 
det som man talar eller skriver om sker. Tyvärr medför detta synsätt ibland 
ett icke konstruktivt förhållningssätt till teoribildning och det värdefulla med 
att vara väl insatt i teoribildning, att kunna delta i teoretiska resonemang. 
Istället för att uppfatta teori och praktik, eller verklighet, som varandra mot
satta, är strävan i detta kapitel att diskutera teori och praktik som två sidor av 
samma sak. Runa Patel och Bo Davidsson definierar i sin bok Forskningsmeto
dikens grunder begreppet teori på följande sätt:

10. Att vetenskaplig verksamhet grundläggs i ett kritiskt förhållningssätt innebär också ofta 
att i studier om ett visst socialt sammanhang utveckla andra sätt att förstå det som undersöks 
än de synsätt som redan dominerar.
11. Svensk Uppslagsbok (1936), band 27, kolumn 747f.



En teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en 
bild av en företeelse. Den uttalar sig om hur begreppen är relaterade till var
andra så att det går att förklara och förutsäga företeelsen eller förstå innebörden 
av den}2

Mycket enkelt kan man säga att praktik är det som sker, det som kan iakttas, 
medan teori är det som förklarar det som sker och det som ligger till grund för 
hur vi tolkar, uppfattar och förstår det som sker.12 13 För att kunna ställa frågor 
om något fenomen måste man först känna till något om fenomenet ifråga: vi 
måste anta att vi har att göra med något som existerar i någon form, som idé 
eller upplevt fenomen; vi måste antagligen också anta att fenomenet har en 
viss karaktär eller att man måste närma sig fenomenet på ett visst sätt. För en 
pedagog är det till exempel en viktig utgångspunkt att anta att människor 
påverkar och låter sig påverkas, annars skulle pedagogisk forskning vara me
ningslös. En sådan förutsättning uppfattas emellertid i allmänhet som alldeles 
för självklar för att behöva uttryckas i forskningsrapporter. Det är förstås svårt 
att generellt säga vad som måste formuleras uttryckligen och vad som inte 
måste det. Dessutom är det så att man möjligen kan låta bli att skriva om sina 
teoretiska överväganden, men man kan knappast låta bli att ha ett teoretiskt 
perspektiv.

Praktiken kan undersökas empiriskt, vilket innebär att man kan samla in 
olika typer av information om ett visst fenomen. Empirin analyseras, tolkas 
och förklaras utifrån, eller i jämförelse med, en teori. En och samma praktik, 
ett och samma empiriska material, kan förklaras, förstås och tolkas på många 
olika sätt med olika teoretiska referensramar. Olika teoretiska perspektiv 
medger i sin tur olika handlingsalternativ. Det senare utgör en väsentlig legi
timitetsgrund för teoretisering. Utan teoribildning ökar risken för att det 
förefaller som om ett handlingsalternativ är det självklara och allena salig
görande.

Att tänka sig att man klarar sig bäst utan att ”krångla till det” med några 
teoretiska perspektiv kan med andra ord vara farligt eftersom handlingsalter
nativen riskerar att bli rigida eller oreflekterade — även om det ska påpekas att 
alla teoretiska perspektiv i någon mening är farliga, eftersom de alltid presen
terar verkligheten ur ett perspektiv. Snarare är det önskvärt att låta många 
teoretiska perspektiv komma till tals inom forskningen. Dessutom är det så 
att även vardagligt vetande och vardaglig kunskapsbildning är ”teoriimpreg-

12. Patel, R. & Davidsson, B. (1994), s. 20. Min kursiv.
13. Se också Egidius, H. (2000), s. 241.



nerad”. Ingen av oss kan iaktta eller uppleva verkligheten objektivt eller ”ut
anför” densamma - även om vi naturligtvis själva uppfattar våra egna stånd
punkter och iakttagelser som självklara. Vi är alltid själva en del av den värld 
vi vill undersöka och på så sätt har vi alltid ett perspektiv på världen, även om 
detta kan vara outtalat eller oreflekterat.

Att det finns olika typer av teorier är säkert bekant för de flesta. Men hur 
ska man orientera sig i denna djungel av teoribildningar? Finns det något sätt 
att på ett mer övergripande plan diskutera olika teorier och typer av teoribild
ning? Svaret står att finna i vetenskapsteorin. Vetenskapsteorin, eller veten
skapsfilosofin, utgör en del av filosofin och filosofin sysselsätter sig bland an
nat med frågor om verklighetens och kunskapens natur och värde.

Vetenskapsteorins grunder

Vetenskapen, eller i vidare bemärkelse vår syn på vad som är verkligt och hur 
vi kommer fram till sant vetande, är mycket tidsbunden. Trots detta finns det 
några frågor som kan vara gångbara att ha med sig när man diskuterar veten
skap och relevansen i vetenskaplig kunskapsbildning. De formulerades redan 
under den grekiska antiken.
• Vad är verkligt? (den naturfilosofiska, metafysiska eller ontologiska frågan)
• Vad är kunskap och hur far vi kunskap om något? (den kunskapsteoretiska 

eller epistemologiska frågan)
• Vad är bra och dåligt, gott och ont respektive vad är vackert och fult och 

vilken är relationen mellan gott och ont, vackert och fult? (den etiska res
pektive estetiska frågan)

Genom historien har en rad filosofer formulerat en rad olika svar på dessa 
frågor. Några huvudlinjer kan emellertid identifieras. Jag ska nedan i huvud
sak begränsa mig till de två första frågorna ovan, om verklighetens och kun
skapens beskaffenhet.14

Den metafysiska frågan

Inom metafysiken, läran om verklighetens beskaffenhet, har två riktningar 
dominerat historiskt sett, idealismen och materialismen. Idealism innebär att 
verkligheten i grunden uppfattas som andlig till karaktären. Inom etiken 
innebär idealism att livet styrs av andliga krafter och att förändring ska upp

14. De metafysiska och epistemologiska resonemangen hämtar näring från Christer Stensmos 
bok Pedagogisk filosofi (1994).



fattas som utveckling mot perfektion; inom filosofin att alla objekt som kan 
iakttas i den fysiska världen endast utgör ofullständiga eller ofullbordade av
bildningar av objektets idémässiga eller ideala form. Idealism i förhållande till 
idrott, hur kan det gestalta sig? Inte sällan tänker man sig att det existerar en 
sann mänsklighet som idrottandet är bra eller dåligt i förhållande till. Det 
sägs då finnas genuint mänskliga egenskaper och behov som kan tillfredsstäl
las eller få utlopp genom idrotten - om idrotten är ”rätt” upplagd. Man har 
till exempel frågat sig om tävlingsidrott verkligen är bra för barn, eller ”på 
barns villkor”, med vilket underförstås att tävling och rangordning inte skulle 
vara ett naturligt uttryck för det sanna barnet.15

Materialism innebär att verkligheten i grunden uppfattas som fysisk till 
karaktären. Livet styrs av materiella (naturliga, biologiska) och historiska 
krafter. Att människor idrottar för att de har ett naturligt (biologiskt, gene
tiskt) behov av rörelse kan ses som uttryck för ett materialistiskt tänkande, 
också kallat naturalism. Att dagens idrottande istället har med historiskt 
framvuxna vanor, traditioner, normer och värderingar, som kan variera mel
lan olika sociala grupper, kallas för historiematerialism. Att förändra männi
skans idrottande handlar här i första hand om att förändra villkoren och för
utsättningarna för idrottandet.16

Den epistemologiska frågan

Frågan om hur man kommer fram till vetande, har genom historien huvud
sakligen besvarats på två sätt. Inom rationalismen tänker man sig att männis
kan genom förnuftsmässiga, logiska resonemang kan uppnå sann kunskap 
om verkligheten. Denna kunskapssyn kopplas därigenom ofta till idealismen, 
men inte alltid. Rationalismen håller människans förmåga att tänka logiskt 
högt, och utgår ifrån att detta logiska tänkande är detsamma oavsett histo
riskt och socialt sammanhang. I idrotts-, eller kanske närmare bestämt mo- 
tionssammanhang, tänker man sig ofta att ökad kunskap om vikten av fysisk 
aktivitet mer eller mindre automatiskt skulle leda till att fler människor mo
tionerar. Med samma grundsyn handlar utebliven motion antingen om 
okunskap eller att andra faktorer hindrar motionsutövandet.

Empirism innebär att man tänker sig att människan förvärvar kunskap ge

15. Olle Åhs’ kapitel 13 om idrott och människosyn här i boken kan ses som ett uttryck för 
en idealistisk grundsyn.
16. Historiematerialismen utgör tydliga inslag i flera av de följande avsnitten, gärna i kombi
nation med konstruktivistiska resonemang. Jag återkommer nedan till konstruktivismen.



nom sinnlig erfarenhet. Denna kunskapssyn kopplas ofta till materialismen, 
men inte alltid. Enligt empirismen är alla idéer yttringar för det som männi
skor upplevt i den fysiska världen. Empiristiska idrottsstudier utgår ifrån att 
människor idrottar eller inte idrottar som en följd av de erfarenheter man har 
av idrottandet. Mot denna bakgrund inriktas undersökningarna mot männi
skors erfarenheter av idrottandet.

Ett modernt alternativ: konstruktivism

Idealism och materialism samt rationalism och empirism har som tanke
strömningar en mycket gammal historia. I sin klassiska utformning är de helt 
oberoende av den människa som undersöker verklighetens betingelser och 
bildar kunskap. I modern tid har emellertid konstruktivismen vuxit fram som 
ett alternativ, ett alternativ där den enskilda människan, hennes personlighet 
och liv ställs i centrum. Verkligheten utgörs här i grunden av det som den 
enskilda människan uppfattar som verkligt. På motsvarande sätt är kunskaps
bildning en fråga om hur verkligheten uppfattas, tolkas och förstås av indivi
den. Undersökningar som inleds med ”uppfattningen om/av ...” eller lik
nande, är i princip konstruktivistiska undersökningar. En stor del av den nu
tida idrottspedagogiska forskningen kan betraktas som konstruktivistisk.

Utifrån ovan nämnda grundläggande fdosofiska resonemang har ett antal 
vetenskapsteoretiska riktningar vuxit fram. I det följande ska jag kortfattat 
belysa några vanliga vetenskapsteoretiska traditioner.

Vetenskapsteoretiska traditioner

Positivism

I kurser i undersökningsmetodik i samhällsvetenskapliga ämnen på grundut
bildningsnivå, brukar positivism och hermeneutik vara de två vetenskapsteo
retiska riktningar som presenteras först. Varken positivism eller hermeneutik 
är så väl företrädda i dagens idrottspedagogiska forskning. Däremot finns po
sitivismen representerad i fysiologisk och annan naturvetenskaplig forskning. 
Det finns ändå skäl för att här gestalta både den positivistiska och den her- 
meneutiska traditionen.

Positivistiskt tänkande motsvarar på en grundläggande nivå det mer var
dagliga tänkandet i moderna samhällen. Verkligheten är, med ett positivis
tiskt synsätt, att uppfatta som det som går att iaktta med sinnena eller det som 
man kan sluta sig till med ett logiskt resonemang, och utgör således en kombi



nation av klassisk empirism och rationalism. Detta tänkande var en direkt 
reaktion mot det medeltida tänkandet, där Bibeln och rituella uppenbarelser 
sågs som källor för vetande och utgångspunkt för handling. Det positivistiska 
tänkandet innebar ett ökat intresse för ”naturen” i en mer modern bemärkel
se som det som man kan se, höra, lukta, känna eller smaka respektive det som 
man kan sluta sig till med ett förnuftsmässigt resonemang.17 Olika filosofer 
betonade olika sidor av detta tänkande. För den franske filosofen René Des
cartes var förnuftet det mest grundläggande (rationalism), medan erfarenheten 
(seendet framförallt; empirism) var det mest väsentliga för engelsmannen 
John Locke.18

Positivistisk forskning innebär också en strävan efter distansering, objekti
vitet och generaliserbarhet. Med distansering avses att forskaren intar ett dis
tanserat förhållningssätt till det objekt eller fenomen som beforskas. Forska
ren befinner sig så att säga ”utanför” det som beforskas. Detta är också ett 
kriterium för att forskningen ska vara objektiv. Objektivitet innebär dock 
inte att forskaren alltid intar en värdeneutral hållning. Tvärtom, objektivitet 
är en förutsättning för att forskaren med auktoritet och legitimitet ska kunna 
säga om till exempel en pedagogisk metod eller modell är bättre eller sämre än 
en annan. Man ska såtillvida sträva efter att åsidosätta sina personliga värde
ringar. Med generaliserbarhet menas att forskningen å ena sidan ska kunna 
upprepas av en annan forskare och ge samma resultat och å den andra sidan 
att det resultat som undersökningen kommer fram till ska vara giltig i andra 
liknande situationer. Positivistisk forskning är i den bemärkelsen inte situa
tions- eller kontextberoende, dvs. beroende av sitt sammanhang.

Inom den positivistiska traditionen förekommer också begreppen validitet 
och reliabilitet ofta. Dessa begrepp behöver inte ses som låsta till positivistisk 
forskning, men de uppträder oftare i sådan än i annan forskning. För att för
stå begreppen kan man utgå från den svenska betydelsen av de engelska be
greppen valid och reliable: ”giltig” respektive ”tillförlitlig”. Giltighetskravet 
svarar mot frågan: Undersöks verkligen det fenomen eller objekt som man 
avser att undersöka med den använda metoden? Tillförlitlighetskravet svarar 
mot frågan: Används verkligen den bästa och mest noggranna metoden i för

17. Sean Connerys rollfigur i filmen efter Umberto Ecos bok I rosens namn illustrerar tydligt 
denna brytning med medeltida symboltänkande.
18. Descartes (1596-1650) har blivit berömd för de bevingade orden cogito ergo sum (lat. 
”tänkande är jag , eller ”jag tänker, alltså är jag”). Locke (1632-1704) har blivit berömd för 
sina tankar om tabula rasa (”den vita tavlan”), dvs. att det lilla barnets tillvaro är som en vit, 
eller tom, tavla som fylls med erfarenheter.



hållande till det fenomen eller objekt man avser att undersöka? I den positi
vistiska forskningen är frågan om metodval mer instrumenteilt utformad än i 
andra vetenskapsteoretiska traditioner. ”Bra forskning” blir i mångt och 
mycket en fråga om ”rätt metoder”.

Som uttryck för vardagstänkandet utgörs förklaringsmodellerna i många 
uppsatser på grundutbildningsnivå av positivistiska resonemang. Fortsatta 
idrottspedagogiska studier på forskarutbildningsnivå, innebär ofta en resa 
bort från positivismen, mot nyare teoretiska perspektiv. Detta beror på att 
kritiken mot positivismen varit stark. Denna kritik har i huvudsak handlat 
om ett tvivel inför objektivitetskriteriet samt ett alltför okritiskt förhållnings
sätt gentemot de egna forskningsresultaten. Detta har inneburit att i stort sett 
inga idrottspedagogiska forskningsprojekt numera genomförs utifrån ett ren
odlat positivistiskt tänkande.

Hermeneutik

Hermeneutiken har också den en tydlig relation till den kristna traditionen, 
framförallt till bibeltolkningstraditioner. Hermeneutik kan översättas med 
tolkningslära. I förhållande till positivismens krav på distansering, objektivitet 
och generaliserbarhet, är hermeneudken mer inriktad på närhet, subjektivitet 
och specificitet. Inom hermeneutiken är orsaksförklaringar inte så intressanta. 
Istället riktas intresset mot tolkning och. forståelse, det vill säga hur en männi
ska tolkar och förstår händelser, situationer, personer med mera mot deras 
historiska, sociala och kontextuella bakgrund. Man kan säga att hermeneuti
ken intresserar sig för människans subjektivitet, hennes sätt att se på och för
stå världen.

För den hermeneutiske forskaren är alltså förståelse för andra människors 
erfarenheter och uppfattningar central. Hermeneutikern strävar med andra 
ord efter att skaffa sig så mycket information om en annan människas sätt att 
tänka och handla att hon eller han kan förstå den andra människans tänkande 
och handlande. I förhållande till positivismens intresse för lagbundenheter 
(generalisering), ”söker hermeneutiken förstå händelsens individuella ’insida’ 
genom en process som beskrivs som en dialog mellan forskare och materi
al.”19 Att skapa förståelse är inte detsamma som att gå in i någon annan män
niskas psyke. ”Gränsen går”, som pedagogikhistorikern och hermeneutikern 
Per-Johan Ödman skriver, ”vid huden.”20 Att förstå någon är inte att tro att

19. Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar (1996), s. 243.
20. Ödman, P-J. (1995), s. XIII.



man kan veta exakt (på ett objektivt plan) vad någon annan människa tänker 
och känner. I hermeneutiska sammanhang talar man ofta om den ”herme- 
neutiska cirkeln” eller den ”hermeneutiska spiralen”, vilken innebär en ”för
djupning av förståelsen av en tidsålder, en kultur, ett litterärt verk, en person 
osv. genom att studiet av detaljerna ger allt bättre överblick samtidigt som 
överblicken ger detaljerna ny mening i en fortskridande process.”21

I princip har inga undersökningar om idrott genomförts med uttryckliga 
hermeneutiska utgångspunkter. I vidare bemärkelse kan man emellertid säga 
att forskning som bygger på andra människors utsagor om verkligheten i någon 
mån är tolkande och i den bemärkelsen hermeneutiska.

Fenomenologi

Under 1900-talet har två mycket inflytelserika vetenskapsteoretiska traditio
ner vuxit fram fenomenologi och strukturalism. Begreppen antyder i sig speci
fika förhållningssätt till iakttagelser i den levda verkligheten. I fenomenologin 
är utgångspunkten den enskilda människans upplevelse av fenomen i hennes 
omgivning. I strukturalismen är utgångspunkten de sociala strukturer som lig
ger till grund för de upplevelser människor gör. En av fenomenologins för
grundsgestalter inom filosofin var tysken Friedrich Hegel (1770-1831). In
tressant nog fungerade Hegel också som inspiratör för en av de tidigaste 
strukturalistiskt präglade vetenskapsteoretikerna, nämligen landsmannen 
Karl Marx (1818-1883). I snävare och mer modern bemärkelse brukar filo
sofen Edmund Husserl (1859—1938) och lingvisten Ferdinand de Saussure 
(1857—1913) ses som upphovsmän till fenomenologin respektive struktu
ralismen.

Fenomenologin och strukturalismen kan diskuteras i förhållande till de 
två begreppen aktör och struktur. Fenomenologin utgår från den individuella 
människans, aktörens, sätt att varsebli världen, medan strukturalismen utgår 
från de strukturella faktorer som reglerar, eller styr, människors sätt att tänka 
och handla i världen. Med aktör menar man i huvudsak den individuella 
människan som agerar i världen, som överväger olika valmöjligheter och 
orienterar sig och handlar i tillvaron mot bakgrund av sina personliga erfaren
heter. Begreppet struktur har definierats som en ”viss handlingstendens”, eller 
en ”viss sammansättning av konkreta element eller av t.ex. sociala funktioner, 
vanor och regler”.22 Inom samhällsvetenskapen kan man enkelt uttryckt säga

21. Egidius, H. (2000), s. 87.
22. Ibid., s. 233.



att en struktur uppstår då människor tänker, tycker eller beter sig på ett likar
tat sätt. Förhållandet mellan aktör och struktur är omdebatterat, men den 
diskussionen måste av utrymmesskäl lämnas här.

Husserl utgick från insikten (vilken först formulerades av Immanuel 
Kant) att våra begrepp och tankar om den objektiva eller ”yttre” verkligheten 
inte är ”rena” avspeglingar av denna verklighet. Såtillvida är fenomenologin 
konstruktivistisk. Inom klassisk fenomenologi, där objektivitet värderas högt, 
är emellertid syftet inte inriktat mot den erfarande individen som sådan, utan 
mot det som individen erfar. Strävan är att, genom minutiös analys, undersö
ka den objektiva verklighetens mest grundläggande byggstenar genom den 
varseblivande människan. Fenomenologin närmar sig verkligheten från frå
gan om hur verkligheten ”framträder för vårt medvetande”.23 Studier med ett 
fenomenologiskt perspektiv undersöker alltså de tankar, sinnesintryck, be
grepp och omdömen som vi använder för att uppfatta, förstå och tolka vår 
omvärld”.24

Fenomenologin innebär också ett studium av de betydelser vi tilldelar fe
nomen som uppträder för vårt medvetande. En viss iakttagelse, ett visst ob
jekt eller fenomen, kan med andra ord tilldelas olika betydelse av olika män
niskor. Man kan alltså säga att studier där man är intresserad av människors 
syn på det ena eller det andra och där medvetandeobjektets kvalitativa och 
inte kvantitativa karaktär står i fokus kan kallas för fenomenologiska studier. 
Det senare innebär att det viktigaste är att kartlägga djup, nyanser och skill
nader i människors sätt att se på verkligheten och inte hur många som tycker 
och tänker si eller så. Vidare handlar fenomenologin om hur våra upplevelser 
av verkligheten påverkar vårt sätt att ”vara i världen”,25 det vill säga hur vi 
förhåller oss till oss själva och till saker och ting i vår omvärld.

En av de idrottspedagoger som tidigast influerades av fenomenologin var 
pedagogen och psykologen Torbjörn Stockfelt. Redan i statens offentliga ut
redning Idrott åt alla beskriver Stockfelt idrottandet utifrån ett fenomenolo
giskt perspektiv.26 I boken Existentiell idrott kombineras fenomenologin med 
ett existentialistiskt synsätt, det vill säga vad det innebär för människans upp
levelse av sin egen existens att idrotta.27 I avhandlingssammanhang kommer 
ett fenomenologiskt perspektiv delvis till uttryck i Bert Aggestedts och Ulla

23. Christer Bjurwill, föreläsning på Idrottshögskolan 14 april 2000.
24. Egidius, H. (2000), s. 64.
25. Jfr Pedagogisk uppslagsbok (1996), s. 161.
26. Se SOU 1969:29.
27. Se Stockfelt, T. (1985).



Tebelius’ Barns uppfattningar av idrott.28 Efterhand har förmodligen Christer 
Bjurwill blivit den främste idrottspedagogiske företrädaren för ett fenome- 
nologiskt synsätt på idrott. Bjurwill har bland annat studerat fenomenet 
”spelförståelse” med denna grund.29 Även Leif Isbergs studier av våld inom 
idrotten kan ses som uttryck för fenomenologisk forskning.30

Strukturalism

Strukturalismen utgår, till skillnad från fenomenologin, inte från aktörsper
spektivet, utan från strukturperspektivet. Att lingvisten Saussure utgör en av 
strukturalismens stora förgrundsfigurer pekar på att språk- och teckensystem, 
eller teckenstrukturer, haft stort inflytande över strukturalistiskt tänkande. 
Ett ord, för att ta ett sådant tecken, definieras enligt strukturalismen inte av 
sin relation till det som ordet betecknar, utan av sin relation till andra ord i 
språkstrukturen. Idrottsbegreppets betydelse formas alltså av dess relation till 
angränsande begrepp som fysisk aktivitet, sport, kroppsövningar osv. Man 
ska komma ihåg att sådana begreppsliga betydelser inte är skilda från den 
sociala verkligheten, utan verkligheten uppfattas, tolkas och förstås, utifrån 
det strukturalistiska perspektivet, genom de betydelser som begreppen tillde
las. Begreppet ”idrott” är alltså inte skilt från den ”verkliga” idrotten, tvärt
om. Idrott existerar endast i den bemärkelse något betecknas som idrott.

Det är emellertid sällan som enskilda begrepp står i centrum för analyser. 
Istället är det oftast utsagan, till exempel utsagor som ”idrott är fysisk aktivitet 
som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra”, som står i 
centrum för analysen. En utsagas betydelse begripliggörs inte av den inten
tion som talaren har med det sagda, utan av utsagans plats i ett större språk
ligt och strukturellt sammanhang. Man kan säga att ”språket utgör ett struk
turellt spel med tecken”.31 Detta synsätt förändrar, som antyddes ovan, totalt 
språkets roll i förhållande till medvetandet och varseblivandet. Medan språ
ket inom fenomenologin, och kanske framförallt positivismen, är att uppfatta 
som ett passivt medium, blir det i strukturalismen något aktivt, något som 
strukturerar erfarenheter och sätt att tänka och handla. Språket blir alltså inte

28. Aggestedt, B. & Tebelius, U. (1977), Barns uppfattningar av idrott.
29. Se t.ex. Bjurwill, C. (1996), Sexton spelare om spelförståelse i fotboll och (1997), Fjorton 
spelare om spelförståelse i volleyboll.
30. Se t.ex. Leif Isbergs rapportserie Våldet inom idrotten (1985, 1987 och 1989). I den här 
boken kan Jane Meckbachs och Suzanne Söderströms kapitel om estetik och kroppsrörelse 
ses som ett uttryck för fenomenologisk forskning.
31. Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994), s. 223.



bara ett passivt benämnande av verkligheten, utan språket bidrar till att struk
turera medvetandet om världen. Medvetandet är inget som existerar i sig, 
utan är en effekt av att människan gör erfarenheter i den sociala verkligheten 
och samtidigt lär sig att benämna dessa erfarenheter på specifika vis.

Strukturalismen fick, i synnerhet från 1960-talet och framåt, stort infly
tande över samhällsvetenskaperna i och med att språkanvändningen kom att 
uppfattas som en handling jämte andra sociala handlingar. Detta innebär att 
vilka handlingar som helst kan behandlas som tecken och att alla handlingar 
ingår i ett system av handlingar, där betydelsen definieras i relation till andra 
handlingar. Man kan, för att uttrycka sig enkelt, byta ut ”utsaga” och ”språk
ligt sammanhang” mot ”handling” och ”socialt sammanhang”. Strukturalis
men utgår från grundtanken att

varje språk, person, grupp och samhälle bildar en struktur där olika delar har 
inbördes samband med varandra på ett dynamiskt, icke-mekaniskt sätt. [...] 
normer, myter, sedvänjor och samhällsinstitutioners konkreta utformning 
(t.ex. släktskapsrelationer) bildar betydelsestrukturer, i vilka varje enskild 
komponent får sin mening och funktion av den helhet den ingår i.32

Detta innebär att de handlingstendenser som forskaren kan identifiera hos en 
person, i en grupp eller ett samhälle, inte är att betrakta som ”naturliga” eller 
självklara, utan som uttryck för mer eller mindre starka samhällsstrukturer. 
En central strukturalistisk tanke är att strukturen styrs av ett dominerande 
centrum, det vill säga att det existerar mer eller mindre ”djupa” eller ”sega” 
strukturer som är svåra att förändra och som dominerar andra strukturer. I 
kritisk teori och feminism, till vilka jag strax återkommer, utgör till exempel 
det kapitalistiska produktionssättet (lönearbete där en samhällsgrupp säljer 
sin arbetskraft till en annan samhällsgrupp) respektive patriarkatet (mäns do
minans över kvinnor) de mest grundläggande strukturerna i samhället.

Jämte positivismen, har strukturalismen intagit en dominerande ställning 
i svensk idrottspedagogisk forskning. Strukturella resonemang har ofta ut
gjort resonansbotten i diskussionen om människors fysiska aktivitetsvanor 
och de påverkans- och lärprocesser som sker i och genom idrottandet (sociali
sation). Några av de senaste decenniernas mest inflytelserika idrottspedago- 
giska forskare, som till exempel Lars-Magnus Engström och Göran Patriks- 
son, har, med sin bas i kvantitativa frågeställningar, successivt rört sig från ett

32. Ibid., s. 233.



strukturellt-positivistiskt till ett strukturellt-fenomenologiskt perspektiv.33 
Det senare perspektivet, med tydliga hänvisningar till den franske kultur
sociologen Pierre Bourdieu, märks också i Per Nilssons arbeten om moralen 
inom fotbollen och svenska ungdomars fritidsvanor.34 Rolf Carlsons arbeten 
om barn- och ungdomsidrott, där ett utvecklingsekologiskt perspektiv ligger 
till grund, kan också ses som en strukturanalytisk form av forskning.35

Marxism

Kritiskt tänkande är centralt i all vetenskaplig gärning, såtillvida att man sys
tematiskt ifrågasätter forskningsresultat och de metoder som ligger till grund 
för dessa resultat. Det finns emellertid också vetenskapsteoretiska perspektiv 
som har utvecklat kritiska synsätt när det gäller kunskapsbildning i förhållan
de till sociala grupper. I de två traditioner som får avrunda detta kapitel, är 
kritiken riktad mot utomvetenskapliga faktorer av historisk, social och, inte 
minst, politisk och ideologisk karaktär. Frågan är då inte bara om den veten
skapliga kunskapsbildningen är sanningsenlig eller ej, utan om, och i så fall 
hur, den också bidrar till att gynna eller missgynna olika sociala grupper i 
samhället. Här ska marxism och feministiskt tänkande beröras. Båda dessa 
traditioner präglas av stark differentiering. Man kan idag inte tala om en 
marxistisk eller en feministisk tradition.

Både marxism och feminism präglas i stor utsträckning av ett konflikt- 
orienterat tänkande. Detta innebär att de intressen och värden som kan för
knippas med olika sociala grupper i samhället (inom marxismen talas det om 
samhällsklasser, inom feminismen om kvinnor och män) strider med var
andra om något som är gemensamt. Samhällsutveckling sker mot bakgrund 
av dessa strider och inte som en konsekvens av harmoni och samarbete. Rela
tionen mellan de olika samhällsgrupperna kan beskrivas som asymmetrisk, 
det vill säga en av grupperna dominerar och utnyttjar den andra i olika avse-

33. Se t.ex. Engström, L-M (1975), Fysisk aktivitet under ungdomsåren; (1989), Idrottsvanor i 
förändring, och (1999), Idrott som social markör, samt Patriksson, G. (1979), Socialisation och 
involvering i idrott·, (1987), Idrottens barn. Idrottsvanor — stress — ”utslagning".
34. Se Nilsson, P. (1993), Fotbollen och moralen. En studie av fyra allsvenska fotbollsföreningar, 
(1998), Fritid i skilda världar. En undersökning om ungdomar och fritid i ett nationellt och 
kontextuelltperspektiv. I den här boken kan också Åsa Bäckströms avsnitt om idrott som ung- 
domlighetskultur sägas grundläggas i skärningspunkten mellan fenomenologin och struktu
ralismen.
35. Se Carlson, R. (1991), Vägen till landslaget. En retrospektiv studie av framgångsrika ung
domar i sju idrotter.



enden. Den struktur som utvecklats för att bevara detta asymmetriska förhål
lande kallas kapitalism respektive patriarkat. Strukturen innebär bland annat, 
vilket är av stor vikt i vetenskapsteoretiska diskussioner, att kunskapsproduk
tionen, vilka frågor som uppfattas som viktiga att undersöka och hur frågorna 
ställs, kontrolleras av den dominerande gruppen och bidrar till att återskapa 
asymmetrin.

Inom marxismen utgör ideologikritiken ett centralt inslag. Med ideologi
kritik menas att den kritiske forskaren strävar efter att se igenom slöjan av 
politiskt-ideologiskt indränkt kunskapsproduktion, för att avslöja hur kun
skapsproduktionen understödjer den dominerande gruppen och legitimerar 
den struktur som ligger till grund för den asymmetriska maktrelationen. Det 
andra citatet i det här kapitlets inledning utgör ett försök att, utifrån marxis
tiska grunder, avslöja idrottens roll som ett förtäckt sätt att bibringa det in- 
strumentella och produktorienterade tänkandet och förhållningssättet på 
idrottens unga deltagarskaror. Det första citatet kan, å andra sidan, ses som 
ett uttryck för det harmoniperspektiv som ofta dominerar inom idrottsrörel
sen, vilket gärna framställer idrotten som en i grunden bra och ”naturlig” 
sysselsättning.

Under 1900-talet har marxismen uppträtt i många skepnader, som till ex
empel strukturalistisk marxism med fransmannen Louis Althusser som för
grundsfigur, eller frankfurtskolan med betydelsefulla forskare som Max 
Horkheimer och Theodor Adorno med flera. I mer allmänna ordalag har den 
senare skolbildningen kommit att benämnas kritisk teori. Inom den idrotts- 
pedagogiska forskningen i Sverige kan Kjell Gustavssons forskning sägas ut
göra ett gott exempel på undersökningar med utgångspunkt i kritisk teori. 
Gustavsson belyser i avhandlingen Vad är idrottandets meningi vilka ideolo
giska tankefigurer som genom 1900-talet har förknippats med idrott och hur 
dessa har inverkat på idrottandet.36

Man kan vidare framhålla att kultursociologen Pierre Bourdieus bruk av 
begreppet kapital hämtar näring från marxismens kapitalbegrepp. Medan det 
marxistiska kapitalbegreppet är begränsat till ekonomiskt kapital, rymmer 
Bourdieus kapitalbegrepp såväl ekonomiska som symboliska aspekter, till ex
empel att en viss typ av idrotts- eller motionsaktivitet har olika status och 
värde i olika sociala grupper. Det senare synsättet finns representerat i flera 
avsnitt i denna bok.

36. Gustavsson, K. (1994).



Feminism

Feminismen har sin upprinnelse i 1800-talets strävan efter att ge kvinnor 
samma grundläggande medborgerliga rättigheter som män. Vetenskapsteore- 
tiskt har forskning med feministiska förtecken handlat om att belysa de struk
turer som, såväl inom forskningen som i-samhället i stort, orättfärdigt hindrar 
kvinnor från att åtnjuta samma rättigheter som män. Konfliktsyn dominerar 
även i feministiskt tänkande, vilket på ett grundläggande plan innebär upp
fattningen att män ogärna lämnar ifrån sig de privilegier som de orättfärdigt 
uppbär och har uppburit under lång tid.3’

Såväl vetenskapligt arbete som idrott kan kritiseras utifrån feministiska 
utgångspunkter för att vara androcentriska, det vill säga att såväl vetenskap 
som idrott grundläggs i en manlig erfarenhetsvärld och omhuldar manliga 
värden. Det tredje citatet i kapitlets början kan ses som ett uttryck för denna 
kritik. Vad som avses med idrott och hur idrott ska gå till, har kommit att 
förknippas med manlighet och därmed att män givits tolkningsföreträde när 
det gäller definitionen av idrott.

Under senare decennier har nya skolbildningar dykt upp inom feminis
men. Dessa gör gällande att det är tveksamt att ta sin utgångspunkt från kate
gorierna kvinnor och män, eftersom det vid närmare eftertanke är svårt, för 
att inte säga omöjligt, att dra någon skarp gräns mellan dessa två typer av 
människor i största allmänhet. Istället bör vi rikta vår uppmärksamhet mot 
hur sådant som ”det kvinnliga” och ”det manliga” skapas. Enkelt uttryckt 
kan man säga att trots att vi har svårt att riktigt definiera vad kön är, så beter 
vi oss ofta som om det faktiskt finns ett enkelt sätt att skilja på kvinnor och 
män, kvinnlighet och manlighet. Dessa insikter ligger till grund för utveck
lingen av det som har kallats genusperspektiv. Med genus menas att uppmärk
samheten riktas mot hur män och kvinnor som sociala kategorier skapas och 
hur olika beteenden, egenskaper, värden och så vidare får etiketterna manligt 
och kvinnligt i olika historiska och sociala skeden.37 38 Således förtydligas den 
konstruktivistiska ansatsen med genusperspektivet.

I Sverige presenterade Eva Olofsson den första feministiska samhällsve
tenskapliga avhandlingen om idrott 1989.39 Under 1990-talet har just kön/

37. Även det motsatta synsättet förekommer, dvs. att män ogärna lämnar ifrån sig sina privi
legier beroende på okunskap och att förbättrade kunskaper mer eller mindre automatiskt 
skulle innebära ökad jämställdhet.
38. Se vidare Birgitta Fagrells kapitel 10 i denna bok.
39. Olofsson, E. (1989).



genus och kropp, hur idrott bidrar till skapandet av normativa bilder av köns- 
märkta kroppar och personlighetstyper, varit ett ofta förekommande studie
objekt i den idrottspedagogiska forskningen. 2000 presenterade Birgitta Fa- 
grell doktorsavhandlingen De små konstruktörerna, i vilken 7-8-åriga barns 
syn på vad som är att betrakta som manligt och kvinnligt när det gäller kropp, 
idrott, arbete och familj analyseras.40 2001 presenterade jag själv avhandling
en Iscensättningen av kön i idrott, vilken belyser synen på manlighet och 
kvinnlighet i den idrott som bedrivs inom ramen för RF:s verksamhet.41 Så
väl Fagrells som mina egna undersökningar kommer att redovisas i senare 
avsnitt i den här boken.

Idrotten är, som jag ser det, speciellt intressant att beforska med feminis
tiska utgångspunkter, eftersom idrottandet, i synnerhet tävlingsidrotten, ofta 
uppfattas som maskulin, oavsett hur många flickor eller kvinnor som deltar. 
Det är i princip endast så kallade ”estetiska idrotter” (gymnastik, i synnerhet 
rytmisk gymnastik - RG, konstsim, eller motionsaktiviteter som work out, 
aerobics, step ups osv.) som uppfattas som feminina.

Avslutning

Av de ovan nämnda vetenskapsteoretiska perspektiven kommer flera att ligga 
till grund för framställningen i kommande kapitel. Strukturella synsätt domi
nerar, inte minst när det gäller människors aktivitetsvanor (olika typer av 
mönster), men även resonemang utifrån ett fenomenologiskt perspektiv före
kommer, i synnerhet texter som berör upplevelser och estetik. Feministiska 
perspektiv förekommer också frekvent.

Det ska påpekas att forskarna själva inte alltid konstaterar att ”detta är en 
undersökning med strukturalistiska utgångspunkter” eller liknande. Ofta 
framträder det vetenskapsteoretiska perspektivet mer indirekt, genom bruket 
av vissa begrepp och metoder, eller sätt att resonera och dra slutsatser. Det är 
ändå min förhoppning att innehållet i detta kapitel ska kunna fungera som 
referenspunkt i en ökad medvetenhet om vetenskapsteorins betydelse och 
konsekvenser för forskningen.

40. Fagrell, B. (2000).
41. Larsson, H. (2001).
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Del II.
Idrott och fritidskulturer





3. Den betydelsefulla fritiden
Per Nilsson

Fritiden i folkhemsbygget

Sverige förvandlas på cirka hundra år från ett utpräglat jordbrukssamhälle till 
ett industrialiserat samhälle. Den industriella moderniseringen och undslip- 
pandet av större krig resulterar på sikt i materiella förbättringar och sänkt 
arbetstid för stora delar av befolkningen. I mitten av 1800-talet är svenskarna 
ett av Europas fattigaste folk och mot slutet av 1920-talet bland de mer väl
mående.1 Den politiska ambitionsnivån höjs i landet och mellan åren 1930 
och 1960 genomförs i Sverige ett genomgripande reformprogram. Det s.k. 
folkhemsbygget skjuter fart och ett välfärdssamhälle för alla byggs målmedve
tet upp. Via förlängd skolgång, offentligt organiserad fritidsverksamhet och 
folkbildning skall en ny upplyst, rationell, solidarisk, rättvis och disciplinerad 
människa skapas. Barnen, ungdomarna och fritiden infogas påtagligt i denna 
samhällsprocess. Skolsystemet byggs ut ”i båda ändarna” och professionella 
uppfostrare engageras för att ge fritiden ett meningsfyllt innehåll. Förebilder
na för ungdomens socialisation blir den borgerliga mannens offentliga fritids
liv och den borgerliga kvinnans mera privata sällskapsliv. Den stora hotbilden 
under detta nationella reformprogram utgörs av den arbetslösa och nöjeslyst- 
na ungdomen som står helt oskyddad inför den framväxande populärkultur
ens dåliga inflytande och demoraliserande lockelser. Paradoxalt nog är det 
just välfärdssamhällets framväxt (det obligatoriska skolsystemets utbyggnad 
och förlängning, mellankrigstidens reallönehöjningar, ökad levnadsstandard 
samt utökad fritid för bredare grupper av befolkningen) som, i efterkrigs
tidens nöjesvakuum, skapar de materiella och sociala förutsättningarna för 
denna förhatliga populärkultur fylld av musik, modern dans, biograffilmer 
och kolorerad veckopress. En kommersiell marknad av konsumtionsproduk
ter växer sig allt starkare under 1950- och 1960-talen och inriktar sig alltmer 
tydligt mot den köpstarka och meningssökande tonåringen.

1. Lyttkens, L. (1991), s. 17.



Den postmoderna människan, individualiseringen 
och fritidens revolution

Flera samhälls- och kulturforskare har velat göra gällande att Sverige, och 
västvärlden i stort, med början kring 1970-talet gått in i en helt ny samhälls- 
fas, som kvalitativt skiljer sig från de förindustriella och industriella samhälls
formerna. Denna kulturella förändring bär många namn. Man talar om ett 
informations-, konsumtions- eller postindustriellt samhälle, där villkoren för 
arbetets organisation och människors värderingar samt, inte minst viktigt i 
detta sammanhang, ungdomars socialisationsbetingelser ser väsentligt annor
lunda ut än tidigare. I fotspåren av denna samhällsförändring förutspås stora 
förändringar inträda på fritidens område. Det talas till och med om en revo
lution på fritidens område. Riktigt vari denna genomgripande och omstört
ande förändring består samt vilka nya uttryck som denna kan tänkas ta råder 
det delade meningar om. Den kan t.ex. visa sig genom en förhöjd värdering 
av fritiden i förhållande till arbetet (skolan), i en förskjutning av intressen 
(kulturintresset ökar och idrottsintresset minskar), i en närmast narcissistisk 
självupptagenhet eller i en mera holistisk syn på fritidens aktiviteter och orga
nisation.

Bilden av en självständig, fri och stark individ med i de närmaste obegrän
sade valmöjligheter och möjlighetshorisonter väcks till liv. Grunden till dessa 
tankar på en postmodern individ med nya värderingar om livet ligger i ett anta
gande om att människor som växer upp under skilda existensbetingelser (in
dividuellt och på samhällsnivå) utvecklar olika värderingar och förhållningssätt 
till livet (och fritiden). Ungdomar av idag förväntas kunna agera utifrån en kul
turell friställning där de i sina livsstilar och val av t.ex. fritidsaktiviteter inte 
längre på samma sätt som förr begränsas av materiella och klassmässiga vill
kor. Den differentiering och variation som idag föreligger i fråga om livsstilar, 
fritidsintressen, musiksmaker etc. ses av flera forskare som ett uttryck för den
na ökade valfrihet.2 Andra forskare menar att ojämlikheten inte försvinner 
med individualiseringen utan snarare antar nya former.3 För det senare talar 
att bakgrundsvariabler som ålder, kön, utbildningsval och social klass fortfa
rande i stor utsträckning har samband med ungdomars livsstilar, fritidsintres
sen och smaker för musik, film och litteratur. Det finns därför en risk i att 
sådana skillnader i ett individualiseringsperspektiv fördunklas och i stället fram
ställs som konsekvenser av personliga egenskaper och tillkortakommanden.

2. Se Ziehe, T. (1986).
3. Se Bjurström, E. (1993).



Fritiden i livsstilarnas rum

En viktig utgångspunkt för den fortsatta framställningen blir att det utbud av 
fritidsaktiviteter som finns att tillgå i ett samhälle har skapats av sociala agen
ter för att möta en social efterfrågan. Att föreningsidrottandet under 1970- 
och 1980-talet ökade dramatiskt i popularitet bland barn och ungdom måste 
enligt detta synsätt förstås som en konsekvens av att stora grupper människor 
såg ett värde i att engagera unga människor i idrottsträning. Det kan t. ex. 
handla om att barn och föräldrar upplever idrottsdeltagande som en nyttig 
investering för framtiden eller att idrottsföreningar fyller en viktig socialpre- 
ventiv uppgift (en försäkran om att inte hamna snett i livet). De fritidsaktivi
teter som står till buds måste också svara mot upplevda behov hos barnen, 
ungdomarna och deras föräldrar. Det kan t.ex. handla om att vissa ungdomar 
i idrotten ser en möjlig yrkeskarriär, att fritidsgården upplevs som en social 
träffpunkt där man möter jämnåriga kamrater, att opera-, teater- och musei
besök, etc. skänker ungdomarna en känsla av att vara vuxen.

De aktivitetsmonster som människor uppvisar på fritidens område och 
förvandlingar härvidlag bör som en konsekvens härav sökas och studeras i 
relationen mellan förändringarna i utbudet och förändringarna i efterfrågan. 
Dessa förskjutningar i fritidsutbud och fritidsefterfrågan sker i stort sett pa
rallellt och huvudsakligen inte efter någon medveten strävan. Sett historiskt 
bidrog undslippandet av de båda världskrigen, en ekonomisk tillväxt samt 
konstruktionen av det svenska folkhemmet till att skapa både materiella och 
tidsmässiga villkor för det offentliga och kommersiella fritidsutbudets fram
växt under mellan- och efterkrigstiden. Den förlängda utbildningstiden och 
utökade ekonomiska tillgångar bidrog vidare till att allt fler familjer kunde ta 
aktiv del i detta fritidsutbud. Inte minst gällde det ungdomarna som fria från 
försörjningsplikter och med en allt bättre ekonomi under 1960- och 1970- 
talen blev alltmer attraktiva för samhällets fritidsproducenter.

Att vissa fritidsformer och utövandesätt är skapade för att möta en social 
efterfrågan betyder också att de fritidsaktiviteter som vi möter via praktiskt 
utövande eller genom media alltid är produkter av människors gillande och 
ogillande. Tillkomsten av nya sysselsättningar sker alltid i konfrontation med 
redan befintliga aktiviteter. Därav följer att utbudet av fritidsaktiviteter alltid 
är en historisk produkt, men också uttryck för dominansförhållanden i sam
hället. Varje individ som närmar sig olika fritidsarenor (-fält) kommer därför 
också att träda in i världar av styrkeförhållanden och värdehierarkier och där 
tvingas förhålla sig till socialt bestämda sätt att handla, tänka och känna. Ge-



Långfärdsskridskoåkning, som tidigare några fit ägnade sig åt, är numera ett 
populär fritidsaktivitet.

nom att olika fritidsarenor förknippas med skilda sociala grupper uppstår sta
tushierarkier på fritidens område. Vissa aktiviteter igenkännes som värdefulla 
och andra som mindre värdefulla. Förändringarna i utbudet av fritidsaktivite
ter kan därför sägas födas i konkurrenskamperna om definitionen av den legi
tima fritiden och kampen om utövarna.4

Förändringarna i efterfrågan är en dimension av förändringarna i livsstil
arna och lyder därför under denna förändrings generella lagar. Välfärds- 
utvecklingen i det svenska samhället har verksamt bidragit till att göra män
niskor mer lika varandra. Inte minst har skolsystemets förlängning och om
formning här spelat en viktig roll. Det betyder förstås inte att sociala 
skillnader mellan individer samt mellan grupper av individer försvunnit. Sna
rare är det så att den sociala differentieringsprocessen blivit mera dold och 
raffinerad.5 Förr var t.ex. ungdomars utbildningsvägar tydligt infogade i en 
utbildningshierarki. Det gamla skolsystemet (före 1970-talet) predestinerade 
i mycket större utsträckning individers möjligheter och begränsningar. Idag 
finns det en uppsjö av utbildningsvägar. Många av dem är dåligt åtskilda och 
man måste vara mycket sakkunnig och familjär med utbildningssystemets 
dolda statushierarkier för att undvika återvändsgränder och/eller devalverade

4. Se Bourdieu, P. (1991), s. 214-215.
5. Hermansson, H-E (1988), s. 176.



examina. Genom att de flesta ungdomar idag går i gymnasieskola (och skol
formen därmed blir mer allmänt förekommande) förlorar denna utbildning 
sitt forna värde. Att gymnasieutbildningen dessutom blir tillgänglig för indi
vider med lågt ”socialt värde” förminskar ytterligare dess värde.6 Omvänt 
kommer också utbildningssystemet att beröva många människor, inte minst 
ungdomar, dess illusioner om en stigande social bana. Den meritinflation 
som nu råder inom utbildningsväsendet gör att många examina lovar mer än 
de kan hålla. De framtidsutsikter och aspirationer som traditionellt varit för
knippade med vissa utbildningsvägar stämmer för många elever dåligt med 
deras verkliga chanser. Den franske sociologen Pierre Bourdieu talar i sam
manhanget till och med om ”the cheating of a generation”.7

Det förefaller således som om förtrogenheten med, och positionen i, ut
bildningssystemet idag inte ger tillräckligt med särskiljande karakteristika för 
att skapa sociala distinktioner mellan grupper av individer. Istället blir män
niskors ”smak” för utbildning, för fritid och för sätten att leva sina liv särskil
jande. Människors olika ”smaker” och val i livet förefaller variera med indivi
ders sociala positioner och kön. Olika sociala grupper har genom det liv de 
levt och de erfarenheter de där skaffat sig utrustats med klassificeringsprinci
per enligt vilka de tillmäter olika aktiviteter (t.ex. fritidsaktiviteter) och ägo
delar (bilmärken, kläder, böcker, musik etc.) olika värde. De har också utrus
tats med strategier med vars hjälp de, vanligen omedvetet, försvarar sällsynt
heten i de produkter de konsumerar (eller det sätt på vilket de konsumerar 
dem). Det resulterar också i att de t.ex. väljer att överge utspridda och nedvär
derade praktiker, genrer och utövandesätt, eller omvänt eftersträvar och för
söker närma sig högre socioekonomiska skikts vanor och preferenser (vilket 
förmodligen inom parentes leder till att dessa grupper lämnar dessa aktivite
ter och utövandesätt).8 Sådana skillnader i smak (i betydelsen principerna 
bakom människors val av praktiker och ägodelar) förefaller vara relaterade till 
det system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 
orientera sig i den sociala världen (s.k. habitus).9 Detta system har olika indi-

6. Bourdieu, P. (1991), s. 166—168. Det handlar om ca 10 procent av ungdomsgruppen som 
inte påbörjar gymnasieskolan. Åsa Murray har i ett avhandlingsarbete studerat vilka skol- och 
yrkeskarriärer ungdomar utan gymnasieskola gör. Se Murray, Å. (1994).
7. Bourdieu, P. (1984), s. 143-147.
8. Bourdieu, P. (1991).
9. För utförliga beskrivningar av begreppet habitus hänvisas till Bourdieu, P. (1990), s. 52- 
65 samt Broady, D. (1990), s. 225-265. Se även Lars-Magnus Engströms kapitel 8 och 
Bengt Larssons kapitel 5 här i boken.



vider och grupper av individer utvecklat i förhållande till skilda fritidsaktivi
teter och hur dessa utförs. Socialt bestämda skillnader i fritids- och livsstils- 
preferens far således stor betydelse som distinktionsinstrument. Smak och 
avsmak blir oskiljaktigt förenade med varandra och motviljan mot andra livs
stilar än den egna utgör idag en av de starkaste barriärerna mellan de sociala 
klasserna.10 Att intressera sig för vissa fritidsaktiviteter, och ta avstånd från 
andra, ger individen ett visst värde i sina egna och andras ögon. På så sätt 
bidrar inte bara fritiden till att ge individen en identitet, utan också skilda 
kompetenser (som är olika gångbara på olika sociala arenor) och livschanser. 
Det innebär också att valet av fritidssysselsättningar, umgängesformer och 
kamrater, liksom klädstil, språkbruk och smakpreferenser på musikens, litte
raturens och filmens områden i större utsträckning än tidigare kommer att 
bidra till människors profilering i förhållande till varandra.
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4. Barnidrotten i ett samhällsperspektiv
Karin Redelius

Det är en kylig men solig höstdag 
i början av oktober. På ängen fram
för det stora skynket med texten 
”START” myllrar det av barn och för
äldrar. Barnen småhoppar för att hål
la värmen och töjer och stretchar lite 
så som de sett de stora stjärnorna 
göra. Föräldrarna står bredvid sina 
telningar beredda att ta hand om ex- 
trakläder. Snart går starten för Lilla 
Lidingöloppet och därefter är det 
dags för Knatteloppet. I Lilla Li
dingöloppet tävlar barn och ungdo
mar mellan sju och femton år. De 
springer olika långt beroende på hur 
gamla de är. Flickor och pojkar
springer i skilda klasser och de 
springer på tid. I Knatteloppet är det ingen yngre åldersgräns alls och det sker 
ingen tidtagning. Där får alla vara med - åtminstone de barn som orkar 
springa 1700 meter. Alla löpare - stora som små — är ivrigt påhejade av för
äldrar och inte minst av en speaker som blir extra upplivad när han ser några 
av de minsta tulta i mål. I högtalaren basunerar han ut: ”Och här kommer 
Axel, ännu ej tre år fyllda, in på upploppet - Heja Axel!” Alla barn har num
merlapp och när de sprungit i mål får de en medalj att hänga om halsen.

c5

—

Idag deltar mängder av barn i olika idrottsaktiviteter och det är inte ovanligt 
att barn är med i en idrottsförening redan innan de har börjat skolan. När 
idrottsrörelsen började organiseras i Sverige under det sena 1800-talet var det 
däremot inte alls de unga som var i majoritet i föreningarna. Långt in på 
1900-talet ansågs det olämpligt att barn och yngre tonåringar ägnade sig åt 
organiserad träning och tävling. Det inledande exemplet, med sjuåringar som 
tävlar mot varandra och med ännu yngre barn som springer i ett knattelopp 
organiserat av vuxna, är således ett relativt nytt fenomen i vårt samhälle och 
ger därför upphov till många frågor:



• När började barn- och ungdomsidrotten organiseras och varför kom ut
vecklingen till stånd?

• Hur kan det komma sig att barn - och ibland väldigt små barn — i så hög 
utsträckning numera deltar i organiserad tävlingsidrott?

• Vilka aspekter på barns idrottande har varit föremål för debatt?
• Vilka faktorer är det som påverkar hur barn- och ungdomsidrotten utfor

mas?
I detta kapitel ska ovanstående frågeområden belysas och diskuteras från ett 
samhällsperspektiv.

Barnidrottens framväxt

Nästan alla barn är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsaktivitet 
som organiseras av idrottsrörelsen. För en del barn innebär föreningsidrotten 
kanske bara en kortare och till och med negativ upplevelse, för andra är det 
den fritidsaktivitet det mesta i livet kretsar kring. Exakt hur många barn och 
ungdomar som är aktiva medlemmar i en idrottsförening går inte att svara 
generellt på eftersom det varierar beroende på t.ex. vad vi menar med idrott, 
var i landet barnen bor, om det är pojkar eller flickor som avses och från vilka 
socioekonomiska miljöer barnen kommer.’ Att idrott har stor plats i många 
barns liv är det dock ingen tvekan om. För att öka förståelsen av varför fören
ingsidrotten numera är så utbredd bland barn och ungdomar, ska jag inled
ningsvis göra en kort historisk beskrivning av den organiserade barnidrottens 
framväxt. Detta är dock lättare sagt än gjort eftersom det finns få uppgifter 
om åldern på medlemmarna i de föreningar som bildades när den moderna 
idrotten växte fram i Sverige. Kunskapsläget är därför relativt bristfälligt när 
det gäller barns och ungdomars eventuella medverkan i organiserad idrott 
innan 1960-talet. Pedagogen Göran Patriksson har emellertid gjort en kor
tare översikt i ämnet, och det är därför hans iakttagelser jag inledningsvis re
fererar till, även om han anser att ”barnidrottens historia ännu söker sina för
fattare”.1 2 När kom då satsning på barn- och ungdomsidrotten igång och vil
ka krafter var det som drev på utvecklingen?

Startskottet för den moderna ungdomsidrotten kan dateras till 1942 då 
Riksidrottsförbundet (RF) bildade en ungdomskommitté. Denna skulle för
söka stimulera de olika specialförbunden att starta egna ungdomskommittéer

1. Se också Bengt Larssons kapitel 5 i denna bok, samt kapitel 15 där andelen aktiva medlem
mar i idrottsföreningar redovisas.
2. Se Patriksson, G. (1987), s. 48 samt s. 45-55 för den fortsatta framställningen.



samt också dra upp riktlinjer för hur man skulle nå de ungdomar som inte 
gick i skolan. Tidigare var ungdomar främst engagerade i skolans idrottsför
eningar och för dem som slutade skolan efter sex år fanns få möjligheter att 
ägna sig åt organiserad idrott. Den första ungdomskonferensen hölls 1944 
men det var främst decenniet senare som satsningen på ungdomars förenings
liv intensifierades. Ett vägande skäl för detta var, enligt Patriksson, borttagan
det av det så kallade Bratt-systemet, dvs. motboken. När nu ”spriten flödade 
fritt” var statsmakterna oroliga för att buslivet skulle öka på gator och torg 
och därför var det viktigt att ungdomar engagerades i meningsfulla aktivite
ter. Ett sätt att åstadkomma detta var att ge ökade ekonomiska resurser till 
ungdomsorganisationer. För idrottens del innebar detta att man kunde an
ställa särskilda konsulenter och det blev även möjligt att söka bidrag till så 
kallad fritidsgruppsverksamhet, vilket senare blev våra dagars aktivitetsstöd. 
Bidraget infördes för ungdomar mellan 12 och 25 år. Motivet till detta var 
alltså främst att hålla ungdomarna borta från gatan (och här kan det nog vara 
berättigat att sätta likhetstecken mellan ungdomar och pojkar).

Förutom införandet av det statliga bidraget, anför Patriksson även ökad 
nationell och internationell konkurrens, som skäl till att ungdomsidrotten 
ökade. Konkurrensen gjorde att föreningar började intressera sig för yngre 
förmågor för att tidigt hitta ”talanger”. Allt fler vuxna började därtill inse att 
idrott var en meningsfull och nyttig sysselsättning för unga. Utländska im
pulser låg också bakom det ökade engagemanget. Både USA och dåvarande 
Sovjetunionen hade redan på 1930-talet inlett satsningar på idrott för yngre 
barn. Det första stora genombrottet för barnidrotten i USA kom i slutet av 
1930-talet när en lokal affärsman startade en serie för pojkar under 12 år i 
baseboll som han kallade ”Little League”. Denna idé spreds sedan över hela 
USA och infördes i många olika idrotter. Fler och fler organisationer, bl.a. 
många universitet, stödde barnidrotten främst därför att den ansågs utveckla 
positiva egenskaper, såsom bättre fysisk förmåga, god karaktär, bra hälsa, 
samarbetsförmåga, laganda, etc. I slutändan hoppades man på utdelning i form 
av färre ungdomsbrottslingar, ökad nationalism och fler idrottsstjärnor.

Idéer att organisera seriespel och speciella tävlingar för barn och ungdo
mar spreds också till Sverige men det dröjde fram till 1960-talet innan mot
svarande acceleration i utvecklingen inträffade här. Simning startade 1961 
med Sum-Sim, ett riksmästerskap med tio år som den yngsta klassen. Några 
år senare följde skidförbundet efter med Kalle Anka-tävlingar i utförsåkning 
för 9—14-åringar och Tennisförbundet arrangerade sin första riksfinal för 
ungdomar i Båstad 1970. Lavinen var nu i full gång, som Patriksson skriver,



och allt fler tävlingar organiserades för barn. Bidragsbestämmelserna sänktes 
också för det statliga fritidsgruppsstödet, som döptes om till lokalt aktivitets
stod 1970, så att den nedre gränsen sattes till sju år. Den så kallade 70-iaden 
startade och där tävlade först 15—16-åringar men flera idrotter sänkte ålders
gränsen till 11—12 år. Under 1970-talet deltog närmare 850 000 barn och 
ungdomar i dessa tävlingar som höll på fram till mitten av 1980-talet.

Sammanfattningsvis var det enligt Göran Patriksson således flera faktorer 
som bidrog till barn- och ungdomsidrottens utveckling. Han pekar främst på 
effekten av det statliga stöd som utgick till organisationer som bedrev verk
samhet för ungdomar från 12 år, liksom på en ökad internationell konkur
rens inom idrotten. Dessa båda faktorer fick idrottsföreningar att söka sig 
längre ner i åldrarna, framför allt för att man ville hitta ”talanger” tidigt. 
Dessa slutsatser ger oss några förklaringar till varför barnidrotten utvecklades 
under I960- och 70-talen, men det var också flera andra förändringar som 
inträffade i samhället under denna tid, varför det finns skäl att sätta in idrot
ten i ett än större samhällsperspektiv. Vilka andra faktorer och förändringar 
är då viktiga att beakta för att öka förståelsen för barns idrottande ur ett sam
hällsperspektiv?

Några viktiga samhällsförändringar

Flera forskare har pekat på att ansvaret för barns vård och fostran under förra 
seklet alltmer förskjutits från familjen till samhället. Denna förskjutning är 
intimt sammanlänkad med den genomgripande samhällsomvandling som 
följde av industrialismen och av den, i industrialismens spår, uppkomna ur
baniseringen. Samhället har också gått mot en ökad rationalisering vilket ge
nomsyrade hela samhällsbyggandet och idén om det svenska folkhemmet. 
Framväxten av den svenska barnomsorgen, och kanske även intensifieringen 
av barnidrotten, kan ses som en del i strävan efter att inrätta livet så rationellt 
som möjligt. Till det rationella tänkandet hör en tro på människan som en i 
grunden förnuftig varelse, vilket innebär att om människor bara får klart för 
sig hur saker och ting hänger ihop, vad som är rätt och fel, kommer de också 
att handla därefter och välja det riktiga. Kunskap om ”det rätta” skulle män
niskor få genom utbildning och fostran. När detta tänkande slog igenom blev 
det än mer väsentligt vem som stod för denna utbildning och fostran av den 
nya generationen.

Med de förändringar av roller, relationer och maktförhållanden i samhäl
let som följde i industrialismens kölvatten ökade också intresset för pedago-



giska frågor. Tidigare var barns fostran inte bara familjens skyldighet, det var 
också familjens rättighet. När man nu började fundera över om undervisning 
och fostran kunde bidra till en utveckling av samhället liksom huruvida en 
annorlunda fostran skulle kunna skapa ett bättre samhälle, började alltså en 
tilltagande skepsis mot familjen som uppfostrare att märkas. Detta berodde 
bl.a. på att familjen ansågs alltför konventionell och konservativ för att kunna 
bidra till en uppfostran som mötte det nya samhällets krav.3 Detta medverka
de också indirekt till att en efterfrågan på professionella fostrare uppstod. Fler 
och fler kvinnor började förvärvsarbeta och behovet av institutioner för un
dervisning och framför allt barnomsorg ökade.

En ökad sekularisering är ytterligare en faktor som karakteriserat samhäl
let under de två senaste seklen. Sekulariseringen har art göra med att det ve
tenskapliga tänkandet slog igenom och kom att överta religionens roll. Detta 
tänkande, där konsekvenserna av olika åtgärder anses kunna kalkyleras fram, 
fick allt större gehör under 1900-talet och kravet på ändamålsenliga insatser 
ökade. Detta fick också konsekvenser för föreställningen om hur barn skulle 
fostras. Få livsområden har annars varit så traditionsstyrda som barnuppfost
ran, där den rådande synen varit att gällande normer och regler skulle över
föras till barnen. Att blott reproducera den rådande livsformen började dock 
bli problematiskt eftersom samhället i allt snabbare takt genomgick stora för
ändringar.

Från folkhemsbyggandets start i början av 1930-talet till dess begynnande 
nedmontering i slutet av 1980-talet har villkoren för barns socialisation — och 
därmed indirekt barns situation - förändrats i grunden. Nu i början av ett 
nytt sekel är fostran, omsorg och undervisning en angelägenhet för både fa
miljen och samhället. Många föräldrar lever idag under stark press och sätter 
sin tilltro och sitt hopp till de professionella fostrarna. Under det senaste sek
let har också synen på barndomen, vad den innebär och hur den ska tillvara
tas, liksom synen på barn, vad de är och hur de ska behandlas, genomgått 
dramatiska förändringar. Socialpsykolog Lars Dencik beskriver träffande det
ta paradigmskifte gällande synen på barnet som ägt rum under denna period:

Från att ha varit objekt för auktoritär underordning blir de projekt för profes
sionell omsorg och pedagogisk utveckling. Lydnad och disciplin som barndo
mens högst prioriterade dygder avlöses av allt större hänsynstagande till bar
nens egen vilja och integritet.4

3. Tallberg Broman, I. (1995), s. 2-4.
4. Dencik, L. (1995), s. 76.



Föreningsidrottens expansion måste därmed ses som en del av — eller möjli
gen som en följd av - skilda sociala förändringar. Det gäller inte minst mot 
bakgrund av att denna barnidrottsexpansion sammanföll med den stora ut
byggnaden av det offentliga socialisationssystemet, med satsningar på försko
lor, fritidshem och fritidsgårdar.5

Barnidrottens framväxt - ingen slumpartad företeelse

Att barnidrotten expanderade under den period då andra stora förändringar 
ägde rum i samhället är säkert ingen tillfällighet. Den franske sociologen Pier
re Bourdieu menar att det idrottsutbud som finns tillgängligt i ett samhälle 
vid en given historisk tidpunkt inte är en slump.6 Det är istället en produkt 
av en viss social efterfrågan. Med detta i åtanke växte alltså barnidrotten fram 
på grund av att organiseringen av barns idrottande fyllde ett samhälleligt be
hov. Vilka var då dessa behov? Ur ett historiskt perspektiv kan man anföra 
följande iakttagelser till barnidrottens framväxt: Prevention — idrotten använ
des som ett förebyggande medel i syfte att stävja allmänt förfall bland ungdo
men. Kontroll - vilket angränsar till det preventiva och innebär att de vuxna 
använde idrotten som ett medel att kontrollera ungdomen. Under 1950-talet 
”uppstod” ungdomen som social kategori och det fanns således ett behov av 
att kontrollera de unga som inte längre gick att känna igen i sina speciella 
kläder, sina frisyrer och sin musiksmak. Politik — den internationella konkur
rens som Patriksson anförde som ett motiv till barnidrottens organisering 
innebar att idrotten kom att användas för politiska och nationella intressen 
under det kalla krigets dagar, och som ett propagandainstrument för öst såväl 
som väst. Ekonomi — under de decennier då barn- och ungdomsidrotten ex
panderade ändrade också elitidrotten karaktär och blev alltmer professionell. 
Detta innebar att föreningars intresse av att knyta barnen till sig och hitta 
talanger ökade, eftersom det ur ekonomiskt hänseende blev viktigt att få fram 
idrottsmän ur de egna leden och slippa dyra värvningar. Införandet av det 
lokala aktivitetsstödet medförde även att det var ekonomiskt fördelaktigt för 
föreningar att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Nya uppväxtvillkor — 
barnidrottens organisering sammanföll också med den stora utbyggnaden av 
ett samhälleligt socialisationssystem. Folkhemstanken var fortfarande levande 
och det rationella tänkandet starkt. Barnidrotten passade väl in i den nya

5. Se även min avhandling, Redelius, K. (2002).
6. Bourdieu, P. (1972), s. 833.



samhällsstrukturen och har kommit att bli en del av barndomens nuvarande 
institutionalisering. Barnetsom projekt - tanken att barn är unika egna indivi
der som kan formas har vuxit sig stark under hela 1900-talet. Idrotten kunde 
här användas i ett fostrande syfte för att utveckla barnens personlighet och 
deras känsla för etik och moral. En tro på idrottens karaktärsdanande effekt 
har således hållits levande sedan 1800-talet. Att sätta sina barn i aktiviteter - 
gärna idrottsliga sådana — tycks också ha kommit att bli en del av det som 
konstituerar det goda föräldraskapet - åtminstone bland medelklassen.

Sammanfattningsvis måste alltså den stora ökningen av barn- och ung
domsidrotten förstås mot bakgrund av att olika samhällsgrupper ansåg att 
idrottsverksamheten fyllde ett behov och hade ett värde. Detta gäller sanno
likt även idag. Många är överens om att det är viktigt att unga är idrottsligt 
aktiva. Däremot finns det delade meningar om hur barns och ungdomars 
föreningsidrottande ska utformas.

Barns (idrotts)fostran - en kamp om en framtidsvision

Sedan början av 1980-talet har det förts en mer eller mindre intensiv debatt i 
massmedia, bland idrottsforskare och inom idrottsrörelsen om vad som ska 
karakterisera den goda barnidrotten. Hur verksamheten för barn och ungdo
mar ska bedrivas finns det alltså delade meningar om mellan t.ex. olika före
trädare från idrottsrörelsen, föreningsidrotten och forskarsamhället. Dess
utom har sportjournalister, föräldrar och idrottslärare också åsikter i frågan. 
Att olika intressenter har olika uppfattningar blir begripligt om man betänker 
att idrott och uppfostran har starka beröringspunkter. Ända sedan antikens 
dagar har idrott och fostran varit förknippade och när den moderna idrotten 
växte fram i England under 1800-talet användes idrotten i ett fostrande syfte. 
Dagens idrottsverksamhet för barn har också kommit att bli en av de viktigas
te offentliga uppfostringsmiljöerna i vårt samhälle. Genom att delta i idrott 
lär sig barn och ungdomar inte bara idrottsliga färdigheter, de lär sig också 
normer och värderingar samt vilka beteenden som är de förväntade och ef
tersträvansvärda.

Att diskutera hur idrott ska bedrivas för barn innebär implicit också att 
diskutera hur barn ska fostras. Pedagogen Annika Ullman påpekar att upp
fostran inte är någon neutral verksamhet utan att den i hög grad handlar om 
en kamp. Hon har skolan och utbildningen i åtanke. Jag anser att även ”stri
den” om barnidrotten på ett djupare plan handlar om en kamp om en fram
tidsvision; om vilka grundläggande värden som via barnen och ungdomen



skall prägla samhället och världen framöver. Det man strider om — explicit 
och implicit — är alltså utformningen av morgondagens samhälle. Genom att 
fästa blicken på barnen och det uppväxande släktet, lockas de samtida vuxna 
att sätta sig i förbindelse med framtiden, med en förväntad och en önskad 
framtid. Den bakomliggande tanken är att man genom att skapa goda indivi
der - eller en god barnidrott - också lägger grunden till ett gott samhälle. 
Ullman skriver också:

Hur vi vill att barn ska vara, hänger ihop med vår människosyn och vår idé 
om det goda livet och det goda samhället. Vår syn på uppfostran avslöjar våra 
innersta värderingar i frågor som rör just dessa tingf

Vad är det då debatten har handlat om? Hur ska den goda barnidrotten se ut 
och vara organiserad?

Debatten om den goda barnidrotten

Debatten startade i och med den konferens om barn- och ungdomsidrott 
som hölls 1982, då flera forskare påtalade att organiseringen av barns idrott 
inte enbart hade positiva förtecken. Lars-Magnus Engström pekade t.ex. på 
att barns spontana idrottande hade minskat, vilket fatt till följd att ungdoms
gruppen höll på att tudelas. Ungefär hälften av alla barn var aktiva eller 
mycket aktiva, och den andra halvan var inaktiv. Han menade vidare att de
butåldern för idrottande i en förening hade sjunkit. Många barn började re
dan i 6-7 års ålder och de specialiserade sig på en idrott allt tidigare. Därtill 
verkade verksamheten fa ett större allvar även för de yngsta. Idrotten hotade 
att slå ut de sent utvecklade och de som inte gjorde framsteg från början. En 
följd av att barn började med idrott i allt yngre åldrar, kunde bli att de också 
slutade tidigt eftersom de helt enkelt riskerade att tröttna i 12-årsåldern om 
de då redan tränat hårt i flera år. Den tidiga starten gjorde också att de barn 
som faktiskt ville börja senare, då riskerade att ligga alltför långt efter sina 
jämnåriga kamrater som börjat i koltåldern. Många var också kritiska till det 
som benämndes ”tidig specialisering”, dvs. att barn redan före tio års ålder 
inriktade sig på enbart en idrott. Före puberteten går det inte att bestämma 
vilka som är de verkliga talangerna, menade en del. Det var dock på väg att 
utvecklas ett slags konkurrenstänkande mellan föreningar och det var viktigt 7

7. Ullman, A., opublicerat avhandlingsmanus. Formuleringen ströks i den numera sedan 
länge publicerade avhandlingen, men tankegångarna är desamma. Jfr Ullman, A. (1997).



att knyta barn till sig tidigt så att de inte blev fast i någon annan idrott eller i 
någon annan förening. Den tidiga specialiseringen förknippades också med 
ett större allvar som flyttade ner i unga år. Barn ska inte behöva utsättas för 
den press som tävling innebär för många när de är små. Det är naturligt för 
barn att tävla, sa andra, som menade att tävlingsinslaget var en självklar del av 
barns lek. Om det blir för allvarligt och för mycket tävlan tidigt kommer 
många barn att slås ut från idrotten, hävdade kritikerna vidare, och frågan om 
utslagning bland unga idrottare kom också upp på dagordningen.

Konferensen 1982 utmynnade dock i ett antal riktlinjer, som man mena
de borde genomsyra barns idrottsliga verksamhet och vilka kan sägas karakte
risera den ”goda barnidrotten”. Först och främst slog man fast att barn inte är 
små kopior av vuxna. Verksamheten måste därför i första hand ske på barns 
villkor. Idrotten är till för barnen och ska inte tillfredställa vuxnas krav på 
spänning, och barn ska inte hetsas till framgång på grund av vuxnas egna 
tillkortakommanden. I en senare officiell utgåva, Idrotten vill, där Riks- 
idrottsförbundets verksamhetsidé och riktlinjer in i 2000-talet beskrivs, fram
förs liknande tankegångar. Där poängteras bland annat att barns idrott måste 
organiseras så att den blir lekfull och leder till allsidig utveckling.8

Denna första nationella konferens, vars syfte var att presentera aktuell 
forskning på området, har följts av ytterligare två. Trots att innehållet har 
utökats och fördjupats är det dock ingen av de efterföljande konferenserna, 
som har fått lika stor genomslagskraft i den offentliga debatten.9 Huruvida 
den faktiska utformningen och organiseringen av barns idrottsverksamhet 
påverkats är dock tveksamt. Följaktligen äger många av de frågor om barn
idrotten, som alltså började ventileras för 20 år sedan, fortfarande aktualitet. 
Ar det då inget som har ändrats beträffande barns idrottande och som är an
norlunda idag jämfört med vad som kunde iakttas i början av 1980-talet? För 
att kunna spegla förändringar, krävs att vi har en god bild både av hur det var 
och hur det är. I mångt och mycket saknas emellertid systematiska kunskaper 
om barns idrottande. Det gäller inte minst hela det område som berör själva 
praktiken, det vill säga hur verksamheten för barn faktiskt utformas och hur 
tävlingsorganisationen ser ut inom olika idrotter. Vi har bristande kunskap 
om hur träningar bedrivs, vad man tränar, vilka moment som ingår och var
för, hur det går till när ett lag tas ut eller då enskilda barn ska väljas till vissa 
tävlingar etc. Det finns heller inga studier som belyser vilka eventuella ”an

8. Idrotten vill (1996), s. 15 — 17.
9. Engström, L-M (1998).



passningar” som gjorts inom idrottsrörelsen i syfte att bättre möta barns be
hov, och inte heller vilka effekter dessa i så fall haft. Därmed går det inte att 
ge ett empiriskt svar på vilka förändringar som eventuellt inträffat inom barn- 
och ungdomsidrotten under den senaste 20-årsperioden.

Har då inte idrottsrörelsen försökt förändra och komma till rätta med 
några av de negativa företeelser som uppmärksammats inom barnidrotten? 
Riksidrottsförbundet (RF) har aldrig gått in och centralstyrt förbundens 
barnidrottsverksamhet, vilket heller inte är dess uppgift, utan RF har på sin 
höjd utfärdat riktlinjer. Det kanske främsta exemplet i den vägen är den nyss 
nämnda skriften Idrotten vill. Detta policydokument har varit vägledande för 
många specialidrottsförbund när det gäller att ge rekommendationer för hur 
barnidrotten ska bedrivas inom det egna förbundet. Det ska också nämnas att 
det är många förbund, och givetvis även enskilda ledare, som tagit egna ini
tiativ och förändrat och anpassat idrotten efter barnen, även om vi inte har 
någon systematisk kunskap om omfattningen eller innebörden av detta.

Har vi då en lekfull och allsidig barnidrott idag? Organiseras verksam
heten på barns villkor? Den goda barnidrotten - finns den? Det går varken att 
svara ett entydigt ja eller nej på dessa frågor, men debatten om barnidrotten 
pågår fortfarande, och de frågor som var aktuella i början av 1980-talet finns 
alltjämt med på dagordningen också när vi nu gått in i ett nytt sekel. Varför 
har det då inte hänt mer och vilka faktorer är det egentligen som påverkar 
barnidrottens utformning?

Vad påverkar barnidrottens utformning?

Den organiserade idrottsverksamheten för barn och ungdomar kan utformas 
på många sätt. Den kan bedrivas så att leken och rörelseglädjen är i centrum, 
och den kan utformas så att allvaret, konkurrensen och tävlingsinslaget får 
dominera. Vad är det då som gör att den ena inriktningen prioriteras framför 
den andra? Ar det ledarnas förhållningssätt det kommer an på? Att ledarna 
har stora möjligheter att påverka de barn och ungdomar de kommer i kontakt 
med är det ingen tvekan om. Det går alltså inte att bortse ifrån att ett stort 
ansvar vilar på ledarna eftersom de har ansvar för den dagliga verksamheten, 
lägger upp träningen och planerar in det eventuella tävlingsinslaget. Att le
darna inom idrottsrörelsen kan påverka de aktiva barnen, behöver dock inte 
innebära att de också kan påverka barnidrottsverksamhetens utformning i 
stort. För att öka förståelsen om varför barnidrotten ser ut som den gör tror 
jag att det är nödvändigt att sätta in ledarna i ett större sammanhang och



försöka reflektera över vilken handlingsfrihet de har. Idrottsledarnas agerande 
ger oss bara delvis förklaringen till varför barnidrotten organiseras på ett visst 
sätt. Det finns också ett antal yttre faktorer som måste beaktas när man disku
terar barns och ungdomars idrottande, eftersom de sannolikt begränsar ledar
nas handlingsfrihet och sätter ramar för verksamheten.

I det följande kommer jag att diskutera dels, vad man skulle kunna kalla, 
symboliska ramar, t.ex. foreningskulturen, idrottstraditionen och genussyste- 
met, dels rent faktiska eller reella ramar, t.ex. aktivitetsstödet, anläggningar 
och tävlingssystemet. Alla dessa ramar har betydelse för hur idrott utformas 
för barn och ungdomar (och i vissa fall även för vuxna). Ledarna påverkas av 
dessa faktorer, även om de i sin tur naturligtvis är möjliga att påverka, om än 
i olika hög grad. Nedanstående bild får åskådliggöra detta större samman
hang.

Massmedia Fëreningskulturen

utformning

Tävlingsprogram// 
Seriesystem

RF:s Måldokument

Idrottsledarna

I den resterande delen av detta kapitel ska jag utveckla de faktorer jag anser 
har betydelse för hur idrottsverksamheten utformas för barn och ungdomar.

Foreningskulturen

I alla föreningar finns en viss kultur som genomsyrar verksamheten. Denna 
kultur har formats över tid av historiska villkor och av de personer som fun
nits i föreningen och som kunnat påverka dess verksamhet. Med begreppet



kultur ska här förstås ”alla de företeelser som människor i ett samhälle [eller i 
en förening, min anm.] skapat eller skapar: materiella ting, beteendemönster 
och den kunskapsmassa och det tänkande som förs vidare från generation till 
generation.”10 * En kultur går inte att ”ta på” och låter sig knappast heller be
skrivas eftersom den utgörs av både omedvetna och medvetna föreställningar 
om vad som är möjligt eller inte möjligt, respektive lämpligt eller inte lämp
ligt att göra. En kultur kan således verka tillåtande eller restriktiv i olika be
märkelser. I en del föreningar är det legitimt att hårdsatsa, i andra är den 
sociala gemenskapen viktigare än den idrottsliga framgången. I en förening 
låter man alla spela, i en annan toppar man laget. I en förening tränar pojkar 
och flickor tillsammans, i en annan organiserar man verksamhet bara för poj
kar, etc. Denna kultur kan också beskrivas som en ”anda” som råder i för
eningen. Pedagogen Per Nilsson har i sin doktorsavhandling Fotbollen och 
moralen11 beskrivit fyra olika fotbollskulturer och kunnat visa hur inställ
ningen till att följa regler kan skifta mellan föreningar och följaktligen ge 
upphov till skilda förhållningssätt hos spelare från olika föreningar.

Uppfostringsmiljön, vad barn lär sig och vilka normer och värderingar 
som införlivas, kan således variera mellan olika föreningar, även om föreningar
na bedriver samma idrott för barn i samma åldrar och med lag i samma serie 
eller tävling. Som ledare socialiseras man in i denna kultur och har man från 
början en annan uppfattning än den allmänt rådande, är det troligt att man 
anpassar sig alternativt byter förening. Denna kultur eller anda är något som 
genomsyrar varje förening och som påverkar de människor som verkar där.

Idrottstraditionen

Att det uppstår en viss kultur i föreningar kan man delvis påstå är ett resultat 
av att olika idrotter har sin alldeles specifika tradition. Traditionen kan t.ex. 
styra vad som anses värdefullt inom en viss idrott, hur man ska träna för att 
bli bra, när man bör börja tävla, hur en bra ledare är, vilka som bedöms vara 
talanger, etc. Detta styr även utformningen av barns idrottsverksamhet.

Sveriges idrottstradition vilar dels på arvet efter Per Henrik Ling, dels på 
arvet efter den moderna tävlingsidrotten som uppstod i England under 1800- 
talet. Samtliga idrotters nuvarande utformning är ett resultat av en historisk 
process. Det finns få, om några, svenska idrottsgrenar eftersom de flesta

10. Se Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar (1996), s. 323. För en diskussion
av kulturbegreppet, se även Åsa Bäckströms artikel i denna bok.



idrotter som utövas i Sverige idag är globala. Detta innebär bl.a. att en och 
samma idrott har i det närmaste identiska regler i alla länder, vilket gör att de 
kan förstås och är välkända för de flesta idrottsintresserade i öst såväl som i 
väst. Globaliseringen och den stora mediabevakningen innebär också att and
ra länders idrottstraditioner överförs och upptas i olika former. Basketboll är 
ett exempel på en global idrott som introducerades i Sverige relativt sent och 
som numera är en del av den svenska idrottskulturen. Basketsporten är dock 
starkt präglad av den amerikanska stilen, inte minst beroende på att många 
amerikanska spelare och coacher återfinns i svenska lag. Det var också en av 
de första idrotter som prövade på att ha ”cheerleaders” på läktaren. Ishock
eyn, som funnits i Sverige betydligt längre än basketboll, har på senare år 
också inte bara anammat den amerikanska traditionen med cheerleaders utan 
också traditionen att spela nationalsången (dock den svenska) innan matcher
na mellan inhemska lag i elitserien. På så viss formar olika idrotter sin kultur 
i en ständigt pågående process.

En viss idrott bär dock inte bara på ett arv från sin egen begynnelse och 
utveckling utan även från den idrottsliga tradition som råder i stort. Den 
”svenska modellen” brukar framhållas som en förklaring till att ett förhållan
devis litet land som Sverige lyckats få fram så många idrottsmän och kvinnor 
av världsklass. Det som sägs utmärka denna modell är framför allt att idrotten 
är öppen för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund och ekonomiska möj
ligheter — den har kunnat utövas av alla. Hur det förhåller sig med den saken 
kan diskuteras och frågan är hur den svenska modellen fungerar idag.

Ytterligare en konsekvens av ”den svenska modellen” är att idrotten ska 
bedrivas i hägnet av en ideell förening. An är det ovanligt att elitlagen i de 
stora bollspelen ägs av förmögna affärsidkare eller av aktiebolag, vilket ofta är 
fallet i USA och många europeiska länder. I den bemärkelsen har idrotten i 
Sverige ännu inte professionaliserats även om en del idrottsmän kan leva på 
sin idrott och även om de flesta elitklubbar är helt beroende av intäkter från 
sponsorer. Den gamla folkrörelsetraditionen har varit stark i Sverige och där 
har idrotten framhållits som den största rörelsen av dem alla. Denna tradition 
har dock fått konkurrens från kommersiella organisationer som driver gym 
och träningscentra av skilda slag, så att man idag inte behöver vara medlem i 
en förening för att bedriva organiserad idrott.

En idrottsledare som ska utforma en verksamhet för barn och ungdomar 
är sannolikt påverkad av den anda som råder i den förening han eller hon 
tillhör. Men även den idrottsliga tradition som karakteriserar en specifik 
idrott har stor betydelse, liksom den svenska idrottskulturen i stort.



Massmedias spegling av elitidrotten

Ytterligare en faktor som påverkar utformningen av barns idrott är elitidrot
ten och framförallt det sätt varpå elitidrotten avbildas i massmedia. Barn och 
även ledarna påverkas av massmediernas sätt att porträttera idrotten och där 
framgår det tydligt vad som premieras och värdesätts och vad som framhålls 
som förtjänstfullt. Elitidrotten är i sin tur ett resultat av en historisk process 
och har sina egna ramfaktorer och styrmedel, vilka några också kännetecknar 
barnidrotten. Idrottsmän och kvinnor är idoler och förebilder, men på vilket 
sätt de utmålas bestäms i hög grad av massmedia. Barn ser på TV och läser 
tidningar och bildar sig en uppfattning om hur ”riktig” fotboll ska spelas. 
Många idrottslärare kan vittna om hur svårt det är att bedriva något alternativ 
till föreningsidrotten, och t.ex. förändra regler, eftersom många barn idrottar 
utanför skolan och därigenom vet hur ”riktig” idrott ska utövas. Barns - och 
givetvis även ledarnas — uppfattning om elitidrott och om hur idrott ska be
drivas införlivas således i hög grad genom massmedia.

Riksidrottsfårbundets måldokument

Riksidrottsförbundet (RF) kan sägas stå för den ideologiska överbyggnaden 
av barnidrotten. 1 det senaste idéprogrammet, kallat Idrotten villu, slås rikt
linjerna för barnidrottens utiormning fast. Där står till exempel att idrott för 
barn ska bedrivas under lekfulla former och att alla ska få prova på olika 
idrotter. I samma dokument framhålls också att det är i föreningar som verk
samheten sker och att dessa också måste ha rätt att utforma sin verksamhet. 
Frågan är om dessa måldokument har någon reell inverkan på praktiken. De 
far kanske ses som visioner även om de är tänkta att vara referensramar.

Genussystemet

Varför är flickor flitiga besökare i stallet i unga år när det är vuxna män som 
senare sitter på hästryggarna på Täby Galopp eller i sulkyn på Soivalla? Varför 
är det pojkar som åker runt på isen jagandes en puck och flickor som senare 
gör piruetter på samma is? Varför kan flickor spela seriefotboll idag men inte 
för en generation sedan? I mångt och mycket beror detta på vilka förvänt
ningar och vilken syn vi har på vad män och kvinnor ska ägna sig åt i vår 
kultur och hur detta värderas. Förklaringarna till dessa förväntningar och vär
deringar har inte mycket med biologiska faktorer att göra utan är ett resultat



av hur könen har konstruerats socialt och kulturellt, dvs. av det som brukar 
benämnas genus. Historikern Yvonne Hirdman menar att det finns genus- 
system i samhället som fungerar som ett slags osynliga kontrakt om hur män 
och kvinnor ska förhålla sig till varandra.13 Dessa bygger på två principer: 
dikotomin och hierarkin. Den första innebär att det som betraktas som kvinn
ligt och manligt inte bör blandas. Det åskådliggörs tydligt inom idrotten där 
det är sällsynt att pojkar och flickor tränar tillsammans och än mer ovanligt är 
det att de tävlar mot varandra. Den andra principen, hierarkin, menar Hird
man är att det är mannen som är norm och utgör mallen för vad som anses 
normalt och riktigt. Det kan åskådliggöras genom exemplet fotboll där man 
brukar tala om att det finns ett landslag och ett damlandslag. Enligt Hirdman 
fungerar detta genussystem som en dold men effektiv styrfaktor bland annat 
för hur den idrottsliga verksamheten utformas för flickor och pojkar.

Anläggningar

Många idrotter är beroende av specifika anläggningar. Finns det inte en 
konstfrusen bandybana kan man inte bedriva bandy om vädret är milt — var
ken för barn eller vuxna. Kommuners olika sätt att satsa på anläggningar får 
konsekvenser för vilken idrott som finns tillgänglig för barn. Finns det inte 
plats för alla, vilket det sällan gör, ”tvingas” föreningarna prioritera, vilket 
ofta får konsekvensen att de ”sämre” slås ut. Traditionellt sett har byggandet 
av ishallar varit en kommunal angelägenhet medan byggandet av ridhus inte 
varit det. I en statlig fritidsutredning från senare delen av 1990-talet påpeka
des att pojkar gynnas på fritidsområdet medan flickor missgynnas, bl.a. bero
ende på att de dyra anläggningarna som kommuner fortfarande ger resurser 
till används av pojkar i större utsträckning än flickor.14

Tävlings- och regelsystemet

Det sätt varpå olika förbund utformar sitt tävlingsprogram eller seriesystem 
är en annan faktor som har betydelse för hur barnidrotten bedrivs. Om serien 
i t.ex. fotboll för flickor och pojkar organiseras så att man kan spela i olika 
divisioner eller i skilda grupper beroende på färdighet, efter modell från seni
orspel med upp- och nedflyttningar, kommer det automatiskt in ett större 
allvar och en tydligare rangordning uppstår, än om seriepyramiden får en 
plattare utformning. Det för vidare med sig att vissa föreningar får rykte om

13. Hirdman, Y. (1990).
14. SOU 1996:3. Fritid i förändring.



sig att vara framgångsrika och barn, föräldrar och ledare kommer att söka sig 
till olika föreningar beroende på intresse. Inom många idrotter har man dock 
tagit konsekvenser av detta och, åtminstone i de allra minsta åldersklasserna, 
förändrat seriesystemet. I flera idrotter tillämpas inget nationellt slutspel före 
en viss ålder och i ishockeyns så kallade Björnliga spelas det matcher utan att 
resultaten redovisas i form av en serietabell. Huruvida reglerna anpassas till 
barn- och ungdomsidrotten har sannolikt också betydelse för aktivitetens ut
formning.

Det finns en föreställning inom idrottsrörelsen att det är bredden som ska
par en vass topp. Därmed är elitidrottsföreningarna beroende av en god rekry
tering av unga talanger till föreningen. Framgångsrika föreningar ”tvingas” där
för satsa på en barnidrottsverksamhet där målet otvivelaktigt är att de unga så 
småningom ska se till att föreningen behåller sin framgångsrika position.

Aktivitetsstedet

Staten och kommunerna stöder barn- och ungdomsverksamhet inom fritids
sektorn genom ett aktivitetsstöd vilket innebär att föreningen får ett visst an
tal kronor per genomförd aktivitet. I den senaste statliga idrottsutredningen 
granskades effekterna av LOK-stödet. Det visade sig vara svårt att belägga 
vare sig om stödet ökar omfattningen av aktiviteterna eller dess inriktning. 
Det framkom emellertid att föreningarna ansåg att stödet hade stor, eller rela
tivt stor betydelse, åtminstone för ungdomsverksamheten. Sannolikt har stö
det till ungdomsidrotten många gånger hjälpt till att finansiera A-lagsverk- 
samheten och seniorerna. Sänks åldern för aktivitetsstödet ytterligare är det 
därför troligt att föreningar kommer att bedriva verksamhet för ännu yngre 
barn än vad nu är fallet.

Avslutande sammanfattning

I detta kapitel har jag kort beskrivit barnidrottens framväxt och också försökt 
sätta in denna i ett samhällsperspektiv genom att peka på några samhällsför
ändringar som inte bara inträffade parallellt med utan också möjliggjorde 
barnidrottsexpansionen. Därutöver har jag argumenterat för att barns fostran 
kan ses som en kamp om en framtidvision, om vilka grundläggande värde
ringar som via barnen ska prägla världen framöver. Denna kamp förs också 
inom barnidrotten och jag har exemplifierat det hela genom att peka på vilka 
frågor som varit föremål för debatt angående det ”rätta” sättet att utforma 
barn- och ungdomsidrotten. Slutligen har jag beskrivit ett antal faktorer som



på skilda sätt påverkar och styr barns idrottsverksamhet i syfte att problemati- 
sera ledarens roll i det hela.

De olika påverkansfaktorer som diskuterats i detta kapitel är förvisso inte 
de enda som påverkar barnidrottens utformning, men de får exemplifiera den 
komplexitet som ligger i svaret till frågan om vad som styr barns organiserade 
idrottande. De utgör också ett försök att sätta in ledarna och ledarrollen i ett 
större sammanhang. Ledarna ingår i en historisk såväl som en samhällelig 
kontext och deras handlingsutrymme bestäms till stor del av yttre villkor. Att 
de har stor betydelse för de barn de kommer i kontakt med råder inget tvivel 
om, men deras möjligheter att påverka den totala barnidrottens utseende ska 
inte överskattas.
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5. Ungdomarna, fritiden och idrotten
Bengt Larsson

Idrottar flickor mera än pojkar?
Har alla ungdomar samma möjligheter till idrott?
Skiljer sig idrottsvanorna åt mellan storstad och landsbygd?

Fritiden som arena

Utmärkande för fritiden i dagens samhälle är mångfalden. Fritiden röjer ett 
skiftande ansikte och visar sig i hög grad vara mångfacetterad. Man kan idag 
tala om skilda fritidsstilar och fritidskulturer som exempelvis flickors fritid, 
pojkars fritid, medelklassbarns fritid, stadsungdomars fritid etc. Detta får till 
följd att ungdomarna gör olika erfarenheter och tillägnar sig skilda förmågor 
på fritiden. Att fritidsvanorna idag uppvisar en så stor och omfattande varia
tion beror bl.a. på det rikliga utbud av aktiviteter som erbjuds. Men ungdo
marnas eget förhållningssätt till detta utbud samt deras ekonomiska, kulturel
la och sociala villkor är också av betydelse för de skillnader i fritidsvanor som 
kan iakttas.

Fritidsarenan är en betydelsefull plats för ungdomarna. Fiär sker ständigt 
identitetsskapande processer och ungdomarna ges möjligheter att pröva upp
levelser, utveckla sin personlighet och forma stilar. Den fria tiden kan bidra 
till att ge livet såväl mening som innehåll. Många förverkligar sig själva och 
sina drömmar på fritiden. Genom de olika aktivitetsval som görs eller den stil 
man väljer att leva kan man för sig själv och andra visa vem man är eller vill 
vara. Då olika fritidsaktiviteter liksom det vidare valet av livsstil, såsom um
gängesformer, musik-, litteratur- och klädsmak etc., värderas olika kan friti
den även sägas medverka till att skapa distinktioner mellan grupper av ung
domar.

Flera forskare har under senare tid uppmärksammat utvecklingstrender på 
fritidens område vilka antas svara mot den senmoderna tidsera vi nu sägs leva 
i.1 Man talar idag om att en ökad differentiering har skett inom fritidssek- 1

1. Nilsson, P. (1998), s. 207 ff. Se även Reimer, B. (1996), s. 52 ff samt Bjurström, E. (1993).
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torn. Utbudet av aktiviteter och stilar verkar befinna sig i en oavbruten för- 
ökelse. Detta är särskilt tydligt inom populärmusiken och inom media. Nya 
stilar och genrer betyder nya förhållningssätt och nya smakinriktningar. Inte 
heller idrotten går fri från denna differentieringsprocess. På senare år har en 
rad nya sporter gjort entré på marknaden såsom inlines, snowboard, wake- 
board och beachvolley. Utmärkande för flertalet av dessa nya idrotter är att 
de även verkar vara nära förbundna med och en del av en vidare livsstil inne
fattande såväl klädmode som musikstil.

Ungdomar och idrott

Idrott som fritidsintresse har mycket hög popularitet bland ungdomar. Idrott 
är den största organiserade fritidssysselsättningen såväl bland flickor som 
bland pojkar. Ca 50 procent av ungdomarna i åldern 13—25 år är med i en 
idrottsförening. Andelen medlemmar är som högst i 10—12-årsåldern för att 
sedan sjunka med stigande ålder. I åldern 16 — 18 år uppger 44 procent av 
flickorna och 60 procent av pojkarna att de är medlemmar.2

Aven i förhållande till icke föreningsbundna aktiviteter, som att lyssna på 
musik, titta på tv, läsa böcker och tidningar eller träffa kamrater, hävdar sig



idrott mycket väl och kan sorteras in bland de mest populära aktiviteterna. 
Då 16-åriga ungdomar värderar skilda fritidssysselsättningar visar det sig att 
ca två tredjedelar anser att idrott i olika former betyder mest för dem. Som 
jämförelse uppger knappt hälften att kompisar betyder mest och ca en tredje
del lyfter fram musik som mest betydelsefullt. När samma grupp bedömer 
olika fritidsaktiviteter som statusgivande hamnar idrott bland de mera presti
gefyllda aktiviteterna. Sammantaget antyder detta att idrott har en verkligt 
stor betydelse för unga människor. Det är en aktivitet som utövas av många, 
är högt prioriterad och ofta ger högt anseende.

Vilken betydelse har det sociala sammanhanget för ungdomars möjlighe
ter att i olika former bedriva idrott och vilka uttryck får idrotten i olika miljö
er? Vilka former för idrott och vilka idrottsgrenar kan iakttas bland ungdo
mar utifrån skilda boendeorter, kön och sociala positioner?

Fyra livsmiljöer

För att bl.a. söka svar på dessa frågor har en omfattande ungdomsstudie ge
nomförts.3 Undersökningsgruppen består av ca 1600 16-åringar vilka på 
skoltid har besvarat en enkät. Frågorna har huvudsakligen behandlat fritids
aktiviteter, föreningsliv och fysisk aktivitet. Ungdomarna kommer från fyra 
särskilt utvalda områden; Bengtsfors och Årjäng, Luleå, Stockholms inner
stad samt Stockholms södra förorter. Dessa livsmiljöer skiljer sig från var
andra på flera sätt. Till en början representerar de olika geografiska delar av 
Sverige. Men de kan också beskrivas som skogsbygd, medelstor stad, storstad 
samt förort.

Även med avseende på socioekonomisk och etnisk sammansättning finns 
skillnader mellan orterna. Andelen ungdomar vars föräldrar tillhör de högre 
socialgrupperna är störst i Stockholms innerstad och i Luleå.

Ser vi till andelen ungdomar som är födda i annat land än Sverige eller 
som har någon förälder född i annat land än Sverige finner vi dessa fram
förallt i Stockholm syd. Sett i ett socioekonomiskt perspektiv återfinner vi 
alltså de mest välbeställda ungdomarna i Stockholms innerstad samt i Luleå 
medan den kulturella mångfalden får störst uttryck i Stockholm syd.

3. Studien finns redovisad i Larsson, B. (2000) samt Nilsson, P. (1998).



Habitus reglerar val

Den värld och de omständigheter under vilka vi lever våra liv betraktas av 
sociologen Pierre Bourdieu som en värld av meningsbärande strukturer. 
Människan föds in i och danas av makt- och statusförhållanden men också av 
kultur, normer och en av symboler strukturerad tillvaro. Vi formas av våra 
existensbetingelser, vilket i en mening begränsar oss till de sociala samman
hang i vilka vi verkar. Genom att vistas i bestämda sociala miljöer och formas 
av det liv som där levs, handlar och orienterar vi oss i den sociala världen. Här 
förvärvar vi även dispositioner i form av tanke- och handlingsramar med vil
kas hjälp vi utvecklar smaker, praktiker och livsstilar.4 Dessa är förknippade 
med de egna existensvillkoren och faller olika ut beroende på individens rela
tion till den sociala struktur under vilken han eller hon verkar. De praktiker 
som människan deltar i uttrycker positionen i det sociala rummet. Dessa ut
tryck är ingen slump utan ska istället ses som det sammanlagda resultatet av 
våra livsvillkor. Vårt handlande och tänkande är en produkt av förvärvade 
erfarenheter och minnen från vår tidigaste barndom. Detta system av disposi
tioner, habitus, ger oss ett bestämt spelrum i hanteringen av olika situationer 
som vi ställs inför. Tanken är att det liv som man hittills levt påverkar sättet 
att handla, tänka och orientera sig i det sociala rummet i nutid. De erfarenhe
ter som man har gjort och de minnen som har anhopats i kroppen utgör ett 
inpräglat system av dispositioner och vanor. Detta system fungerar likt ett 
styrinstrument, ett schema som anger det spelrum och de strategier som står 
till buds i hanteringen av olika sociala situationer. Begreppet sammanfogar 
människors yttre livsvillkor med deras sätt att leva sina liv samt deras sätt att 
värdera. Resultatet av detta skulle kanske kunna uttryckas i termen livsstil. 
Habitus handlar alltså om ett förkroppsligat sätt att vara. De sociala förhål
landena finns lagrade inom oss — inristade i våra kroppar och sinnen.

Bourdieu talar såväl om en individhabitus som om klasshabitus. Hans 
tanke är att individer som växer upp under likartade sociala betingelser och 
gör kollektiva erfarenheter införlivar likartade handlings- och tolkningsstrate
gier. Dessa strategier förkroppsligas och tar sig uttryck i en benägenhet eller 
tendens att hantera den sociala verkligheten, dvs. uppfatta, värdera och hand
la i en bestämd riktning. Habitus är på en och samma gång ett system som 
genererar (producerar) och klassificerar (värderar) handlingar och beteenden. 
Dessa båda förmågor definierar habitus och resulterar tillsammans i, indivi



ders eller gruppers, olika livsstilar eller sätt att leva sina liv.5 Att människor 
väljer olika livsstilar ska alltså förstås utifrån habitus. Men hänsyn måste även 
tas till det utbud av praktiker som står till buds och till vilket habitus har att 
förhålla sig.

Smak

Smaken är bunden till habitus på så vis att den kan sägas manifestera habitus 
i praktiken. De preferenser vi har ifråga om exempelvis mat, klädstil, littera
tur, konst eller sport uttrycker vår smak. Smaken är så att säga praktikerna, 
dvs. vad vi gör eller vad vi äger. Med smaken förfogar vi även över ett instru
ment som har förmågan att kategorisera människor. I och med att smaken 
uppfattar praktikernas inbördes förhållande till varandra förenar den indivi
der med liknande smak och skiljer ut andra. Den används alltså som ett sätt 
att skapa distinktioner.6 Genom våra praktiker signalerar vi vår smak för 
omvärlden samtidigt som vi tar avstånd från den smak som inte är vår. Vi 
visar för andra vilka grupper vi vill tillhöra eller inte vill tillhöra. Smaken blir 
ett redskap i ett slags positioneringsspel.

Smakerna uppstår i mötet mellan en marknads utbud och dess efterfrå
gan. När det gäller att förstå exempelvis de idrotter vi människor utövar är 
det nödvändigt att utgå från våra dispositioner, dvs. habitus, för eller emot 
det utbud som erbjuds. Detta utbud är en historisk produkt vilket innebär att 
det varierar i ett tidsperspektiv. Men här förekommer även en rumslig varia
tion. Man kan alltså tänka sig att samma smak, i ett annorlunda utbudsläge 
eller på en annan ort med annat utbud, uttrycker sig i annorlunda praktiker.7 
I mötet mellan habitus och de idrottsgrenar och idrottsformer vilka ungdo
marna möter uppstår valmöjligheter. De val som här görs varierar med den 
sociala positionen och är på så vis även socialt bestämda. De kan alltså, på 
gruppnivå, härledas till och förstås som yttringar för viljan att visa inför sig 
själv och andra vem man är. Detta medför att vad man faktiskt gör eller inte 
gör blir viktigt och är av betydelse som distinktionsinstrument. Olika fritids
aktiviteter värderas olika beroende på den sociala tillhörigheten. Att bekänna 
sig eller inte bekänna sig till en fritidsaktivitet eller stil ger individen ett visst 
värde, en viss kompetens och en identitet på ungdomsmarknaden.

5. Bourdieu, P. (1993).
6. Bourdieu, P. (1993).
7. Bourdieu, P. (1991).



Idrottsaktiviteter eller -vanor kan alltså studeras i förhållandet mellan ut
budet av och efterfrågan på aktiviteter på fritidsmarknaden. De livsstilar, och 
de förändringar i livsstilar, som kan iakttas på det ungdomskulturella fältet 
bör alltså kunna ses och förstås som en effekt av historiska förändringar i ut
bud och efterfrågan.

Genussystemet

Yvonne Hirdman talar om ett osynligt mönster, genussystemet, vilket på en 
föreställningsnivå inordnar kvinnor och män i samhället.8 Enligt Hirdman är 
genussystemet verksamt efter huvudsakligen två principer - åtskiljandets 
princip och värderandets princip. Åtskiljandets princip innefattar en strävan 
att hålla isär kvinnligt och manligt. Föreställningar om vad som är kvinnligt 
och manligt leder enligt denna princip exempelvis till en arbetsdelning vars 
konsekvenser är ett samhälle uppdelat i kvinnliga och manliga områden. Vär
derandets princip innebär att mannen bildar norm för vad som anses vara det 
normala. I denna princip ligger en maktordning där kvinnan är underordnad 
mannen. Hirdman menar att vi socialiseras in i genussystemet genom att 
osynliga kontrakt ingås mellan könen. Dessa kontrakt eller överenskommel
ser innehåller föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Föreställ
ningar om hur kvinnor och män ska vara mot varandra, vilka arbetsuppgifter 
kvinnor och män bör ha, vad som kan sägas av vem, hur relationen mellan 
kvinnor och män bör vara etc. Genom att verka i samhället enligt genussyste- 
mets grundläggande strukturer upprätthålls och återskapas detta system.

Enligt flera idrottsforskare är genussystemet verksamt inom idrotten9 - 
både när det gäller ledare och utövare. Eva Olofsson menar exempelvis att 
systemet är så starkt att man egentligen inte kan tala om kvinnlig idrott utan 
endast om manlig idrott — ibland dock med kvinnliga utövare.

Idrott som fritidssysselsättning

Vilken bild får vi då av idrottsvanorna på det lokala planet? Som framgår av 
tabell 1 varierar andelen medlemmar i idrottsförening väsentligt beroende på 
område. Pojkarna verkar i större utsträckning än flickorna vara medlemmar i 
en idrottsförening. Skillnaderna är dock på sina håll mycket små (Luleå),

8. Hirdman, Y. (1993).
9. Fagrell, B. (1993), Larsson, H. (2001), Olofsson, E. (1989), Redelius, K. (2002).



medan de på andra håll är mycket stora (Stockholm syd). I Luleå är i stort sett 
lika stor andel flickor som pojkar medlemmar medan pojkarna i Stockholm 
syd i mer än dubbelt så hög grad som flickorna är medlemmar. Men även 
flickor skiljer sig från flickor och pojkar från pojkar. För flickorna blir detta 
särskilt tydligt i Luleå och i Stockholm syd. I pojkgruppen är det framförallt 
Luleå som skiljer ut sig från övriga. Observera att anslutningen bland Luleås 
flickor är högre än bland pojkarna i övriga tre områden.

Utanför idrottsföreningarna förekommer en omfattande idrottslig verk
samhet. Det är dels sådan som är organiserad och där en vuxen är ledare, 
exempelvis aerobics, dels sådan som bedrivs på egen hand tillsammans med

Tabell 1. Medlemskap i idrottsförening, 16-åringar. Procent

Flickor Pojkar

Bengtsfors/Årjäng 50 53

Luleå 65 67

Stockholms innerstad 43 52

Stockholm syd 21 53

Tabell 2. Organiserad idrott utanför förening, 16-åringar. Procent.

Flickor Pojkar

Bengtsfors/Årjäng 30 23

Luleå 35 12

Stockholms innerstad 41 23

Stockholm syd 29 24

Tabell 3. Idrott på egen hand utanför förening, 16-åringar. Procent.

Flickor Pojkar

Bengtsfors/Årjäng 78 66

Luleå 69 69

Stockholms innerstad 69 69
Stockholm syd 64 69



kompisar eller föräldrar och som inte har med någon förening att göra, exem
pelvis joggning. Dessa former redovisas i tabellerna 2 och 3. Generellt sett är 
flickorna i större utsträckning än pojkarna utövare av organiserad idrott utan
för föreningen. I vissa fall (Luleå) i betydligt högre grad. Men även här finns 
olikheter inom flick- respektive pojkgruppen. I Stockholms innerstad idrot
tar fyra av tio flickor, i Stockholm syd tre av tio, utanför förening. I Luleå 
idrottar ca tre av tio i denna form (se tabell 2).

Idrott på egen hand bedrivs i ungefär lika hög utsträckning i samtliga 
områden. Undantaget flickorna i Bengtsfors/Årjäng, som i högre utsträck
ning än övriga uppger att de håller på med idrott på egen hand (se tabell 3).

Beskrivs ungdomars idrottsvanor endast utifrån ett könsperspektiv far vi 
en bild där pojkarna generellt sett, kan sägas vara medlemmar i större ut
sträckning än flickor. Vid en betraktelse av Luleås flickor i förhållande till 
övriga områdens pojkar stämmer detta emellertid inte. Flickor är med andra 
ord inte nödvändigtvis mindre idrottsföreningsbenägna än pojkar. Däremot 
kan man säga att flickor, oavsett lokala nedslag, i större utsträckning än poj
kar söker sig till organiserade idrottsformer utanför idrottsföreningen.

Även i ett socioekonomiskt perspektiv tonar en olikartad bild fram. I 
Bengtsfors/Årjäng och i Luleå ökar föreningsanslutningen med högre social
grupp. I Stockholms innerstad däremot, märks ingen större skillnad mellan 
olika socialgrupper och medlemskap och i Stockholm syd minskar anslut
ningen med högre socialgruppstillhörighet. Vid en mer ingående analys visar 
det sig att vissa variabler är starkare knutna till medlemskap än andra. I 
Bengtsfors/Årjäng och i Luleå betyder social tillhörighet mera för medlem
skap än att vara flicka eller pojke. I de båda stockholmsområdena verkar däre
mot kön vara mer utslagsgivande. Detta betyder alltså att om man bor i 
Bengtsfors/Årjäng eller i Luleå, är de sociala omständigheter mera avgörande 
för medlemskap i en idrottsförening än att vara flicka eller pojke. I Stock
holms innerstad och i Stockholm syd är det tvärtom. Här verkar omständig
heten att vara just flicka eller pojke ha större betydelse.

Idrottsgrenarna

Föreningsidrotten bland flickorna i Bengtsfors/Årjäng är begränsad till fot
boll och ridning. Nästan var fjärde flicka spelar fotboll och var åttonde rider. 
I Luleå återfinner vi en mer nyanserad föreningsidrott. Även här dominerar 
fotbollen kraftigt och engagerar nästan var tredje flicka. Basketboll har också 
en stark ställning och spelas av var sjunde flicka. Ridning, dans och inne



bandy har en anslutning på sex till åtta procent. I Stockholms innerstad är det 
svårare att hitta någon dominerande idrott. Vi kan dock konstatera att den 
största idrotten bland 16-åriga flickor i detta område är ridning. Noteras kan 
att fotboll spelas mycket sparsamt eller endast av två procent. De få flickor 
från Stockholm syd som är med i någon idrottsförening spelar framförallt 
fotboll eller rider. Den samlade bilden av pojkarnas föreningsidrottande är 
lagidrotternas starka position. Dessa engagerar överlägset flest pojkar i vart 
och ett av områdena. I Stockholm syd är fotboll särskilt dominerande och 
spelas av var fjärde pojke. Stockholms innerstad är det område där fotbollen 
inte utmärker sig särskilt utan här finns det även utrymme för andra idrotter. 
I Bengtsfors/Årjäng spelar var femte pojke fotboll och var sjätte innebandy. 
Andra lagidrotter förekommer knappast alls. I Luleå är ungefär var femte poj
ke aktiv i fotboll och i basketboll. Men även innebandy och ishockey engage
rar en relativt hög andel pojkar. Man kan säga att dessa fyra lagidrotter till 
mycket stor del definierar föreningsidrotten bland pojkar i Luleå.

De grenar som ungdomarna utövar utanför förening men i organiserad 
form är begränsade. De har, för flickorna karaktären av fitnessidrotter. Aero
bics är den dominerande sysselsättningen i samtliga områden. Pojkarna syss
lar framförallt med styrketräning men också med en del innebandy och fot
boll. Kännetecknande för de idrottsgrenar som ungdomarna bedriver på egen 
hand är det omfattande utbudet. Här ryms främst individuella idrotter som 
simning, joggning och styrketräning men även skidåkning, skridskoåkning, 
snowboard och skateboard. Simning och joggning är vanligast bland flickor
na. Ungefär var fjärde flicka ägnar sig åt dessa idrotter. Bland pojkarna är 
styrketräning mest populärt.

Flickors idrott och pojkars idrott

Vid en betraktelse av det empiriska materialet framstår det olikartade som en 
central grundton. Idrottsvanorna får olika beskrivningar i de olika miljöerna. 
Så kan exempelvis Bengtsfors/Årjäng beskrivas som en miljö där idrotten har 
en tämligen stark ställning men där den är begränsad till ett fåtal grenar. I 
Luleå är idrotten mycket stark, detta gäller särskilt föreningsidrotten och spe
ciellt lagsporter. Stockholms innerstad kan sägas vara den miljö där den or
ganiserade idrottsverksamheten utanför idrottsföreningen är starkast. En be
skrivning av Stockholm syd visar på mycket stora skillnader i idrottandet 
mellan flickor och pojkar.

Varför idrottar flickor i högre grad än pojkar utanför idrottsföreningen?



Vad är det som gör att de söker sig utanför de etablerade och gängse formerna 
för idrottsutövning? Och varför söker inte pojkarna dessa former i samma 
utsträckning? Är det möjligen genussystemets principer som på detta vis blir 
synliga i dagens idrottskultur?

Detta skulle i så fall innebära att såväl åtskiljandets princip som värderan- 
dets princip är aktiva. Att idrotten håller sig med flick-/kvinnoidrott och 
pojk-/mansidrott och att tävling sker inom dessa kategorier - inte mellan 
dem - är ju något som är väl synligt i vårt samhälle. På vilket vis kan då dessa 
principer spåras här? Ja, i materialet kan man se att ridning, dans, aerobics, 
simning och workout är flickdominerade idrotter. Motsvarande idrotter 
bland pojkarna är ishockey, karate eller skateboard. Här finns en synlig köns- 
dominans. Men även där denna dominans inte är uppenbar skiljs flickor och 
pojkar åt. Lagidrotterna utövas exempelvis var för sig. Kan då flickor sägas 
idrotta på pojkars villkor och vari består den manliga normen inom idrotten? 
Per Nilsson ger i sin studie om fotboll i fyra allsvenska fotbollsföreningar en 
bild av den manliga fotbollens värdesystem.10 11 Enligt Nilsson förvaltar fotbol
len värden och ideal vilka för tankarna tillbaks till idrottens ursprung. Mod, 
disciplin, lojalitet, initiativförmåga, viljestyrka och kroppslig hårdhet är dyg
der som även idag premieras och upphöjs inom exempelvis fotbollen. Då vill
koren för kvinnors idrottande har varit och är sådana att kvinnor träder in i 
av män skapade idrotter, träder de förstås samtidigt in under de dygder och 
ideal som denna idrottskultur uppbär. Är det sedan på det viset att flickor och 
pojkar söker olika värden i idrotten uppstår naturligtvis en konflikt här. På en 
generell nivå syns flickor vara mera relationsinriktade än pojkar. De verkar, 
på ett tydligare sätt än pojkarna, betona vikten av att i sitt idrottande uppleva 
en social gemenskap.11 Pojkarna däremot förefaller i sina val i högre grad 
söka tävlingsformer.12 Mot dessa senare värden svarar antagligen idrotten 
mycket bra. Men hur möter den individer som i sitt idrottande vill utveckla 
vänskapsrelationer och social gemenskap? Tillåter föreningsidrotten ett så
dant synsätt och kan man finna utrymme för detta i en kultur präglad av 
prestationer och resultat? Här har observationer gjorts som tyder på att flick
or möts av liten förståelse i denna fråga.13

Med detta för ögonen blir kanske bilden av flickors och pojkars idrott inte

10. Nilsson, P. (1993).
11. Här ska en viss försiktighet iakttas. Studier har även gjorts som talar för att flickor i hög 
grad söker tävlingsmoment och prestation. Se exempelvis Larsson, H. (2001).
12. Blomdahl, U. (1994).
13. Dahlgren, A. & Dahlgren R. (1990), Tebelius, U. (1991).



särskilt överraskande eller anmärkningsvärd. Det förefaller utifrån detta per
spektiv tvärtom som en ganska rimlig tanke att pojkar är mera benägna att 
idrotta i en förening än flickor. De känner sig hemma i en miljö som svarar 
mot deras upplevda behov och som dessutom är genomsyrad av maskulina 
värderingar. Men hur ska då de ganska små skillnaderna i föreningsanslut- 
ning mellan könen som kan iakttas i Bengtsfors/Årjäng och Luleå förstås? 
Här kanske man kan se till de specifika idrottsaktiviteterna ridning och dans. 
Lyfts dessa flickaktiviteter ur statistiken blir bilden med ens väsentligt annor
lunda. Kanske ska andra förklaringar sökas här. Genusperspektivet kan möjli
gen även hjälpa oss att förstå och tolka bilden av den organiserade idrotten 
utanför förening? Varför verkar detta i första hand vara en flickangelägenhet? 
Eva Olofsson föreslår att kvinnor, för att kunna idrotta på sina villkor, bl.a. 
kommer att orientera sig bort från idrotter med manliga förtecken mot id
rotter fria från sådana. Motionsidrotten skulle då kunna vara ett alternativ. 
Aerobics, workout och jympa är exempel på sådana aktiviteter. Som vi tidi
gare kunnat se är det även dessa aktiviteter, tillsammans med ridning, som 
dominerar bland flickorna. Ingen av dessa aktiviteter utövas av pojkarna. 
Kanske kan detta faktum ytterligare förstärka genussystemets genomslags
kraft inom idrotten?

Idrott och smak

Vad kan då sägas om idrottsvanornas förhållande till individens smak mot 
bakgrund av de redovisade resultaten? En viktig utgångspunkt är att de akti
viteter och aktivitetsformer som förekommer på fritidsarenan är skapade för 
att möta en social efterfrågan. De är historiska produkter och förändras från 
tid till annan. Aktiviteter uppstår och försvinner. Eller transformeras, förädlas 
och finner andra former. Dessa processer sker inte friktionsfritt utan innefat
tar också en kamp mellan det etablerade och det nya. I denna kamp avspeglas 
dominansförhållanden i samhället. De aktiviteter som vi kan iaktta på fritids
arenan och inträda i är alltså uttryck för olika styrkeförhållanden och värde
hierarkier. Som utövare blir vi delaktiga i det värderingsspel som pågår. Då 
olika fritidsarenor förbinds med olika sociala grupper leder detta till att rang
system uppstår. Vissa aktiviteter anses värdefulla, andra mindre värdefulla.

Utfallet av vårt förhållande till olika idrotter och idrottsformer blir i Bour- 
dieus sociologi en fråga om smak eller avsmak. Strävan efter distinktion och 
att ta avstånd från vad som inte anses värdefullt är stark. Habitus intar i detta 
smakspel en central position och är den motor som är verksam både i skapan



det och bedömningen av skilda aktiviteter. De system av dispositioner för 
handlingsstrategier, de erfarenheter och minnen, vilka anhopats i våra krop
par under livets gång blir verksamma när vi ställs inför olika sociala situatio
ner. Dessa handlingsstrategier leder till att individer eller grupper av individer 
intar skilda förhållningssätt till skilda företeelser. Då känslan för vad som är 
god och dålig smak ska sökas i människors uppväxt- och levnadsvillkor bidrar 
även smaken till att göra skillnader härvidlag synliga. Smaken är alltså ett 
instrument för att visa andra vem man är. Att demonstrera intresse för vissa 
aktiviteter och ta avstånd från andra ger individen ett visst värde i de sam
manhang man ingår.

I de fyra områden som varit föremål för denna undersökning är de lokala 
variationerna i ungdomarnas idrottsvanor till delar mycket stora. Detta ska 
då ses som en effekt av och mot bakgrund av lokala variationer i fråga om 
utbud och traditioner och de olika livsvillkor som ungdomarna representerar. 
I mötet mellan dessa storheter (utbud och livsvillkor) framträder idrottsva- 
nornas kulturella uttryck. Att dessa uttryck varierar säger oss att former för 
idrott eller val av aktivitet får olika innebörd i olika sammanhang. Att vara 
idrottande ungdom i en idrottsförening betyder i Luleå något annat än att ha 
motsvarande preferenser och bo i Stockholms innerstad. Att ha likartad social 
position men bo i skilda miljöer betyder inte att idrottsvanorna ser likadana 
ut. Stockholm syd i jämförelse med Bengtsfors/Årjäng är exempel på detta. 
Habitus är i samtliga fall verksamt enligt sina principer men synliggörs på 
skilda sätt.

Flickorna i Stockholms innerstad verkar, i mycket stor utsträckning, söka 
idrottsformer i organiserad form men utanför föreningen. Om detta kan en 
diskussion föras utifrån ett genusperspektiv. Men denna omständighet kan 
även tolkas som ett sökande efter distinktion. I den lokala miljö som Stock
holms innerstad representerar är det kanske just denna idrotts- eller motions
form som igenkänns som värdefull bland flickor? I denna ungdomsgrupp har 
möjligtvis föreningen som form inte samma statusvärde som i exempelvis 
Luleå.

Eller ska man se förhållandena i Stockholms innerstad som ett uttryck för 
den senmoderna tid vi lever i? Ett sökande mot sådana aktiviteter och organi
sationsformer som bäst svarar mot de ungas personliga krav och avsikter. 
Man söker sig bort från det vuxenstyrda i en vilja att själv känna kontroll över 
sitt liv och få bestämma över sin tid. Från det kollektiva mot det privata. 
Detta intryck förstärks vid en betraktelse av de idrottsaktiviteter flickorna i 
Stockholms innerstad bedriver i en förening. De är övervägande av individu-



eli karaktär. Lagidrotterna får i detta område mycket lite utrymme. Känner 
sig ungdomarna här alltför låsta av de krav på föreningslojalitet och klubb
anda som en satsning på sådana idrotter innebär?

Eller är det möjligtvis en smakförändring som pågår? En förändring i sma
ken för eller emot fysisk aktivitet, där vad som erkänns såsom värdefullt när 
det gäller idrott och motion håller på att reformeras. När Bourdieu diskuterar 
smakernas förändring påminner han om vikten av att studera det produk
tionsfält där utbudet skapas. Smaken för och utbudet av aktiviteter är nära 
sammanbundna och förändringar härvidlag verkar följa ungefär samma tem
po. På fritidsområdet är idag utbudet mycket stort och det verkar ha en benä
genhet att växa oavbrutet. Denna pågående differentieringsprocess inom fri- 
tidsfältet leder med andra ord till att även smakerna på fritidsarenan omvand
las. På denna arena verkar dels den offentligt organiserade fritiden i form av 
ungdomsgårdar, musikskola och idrottsföreningar, dels den kommersiella 
som exempelvis populärmusik, mode eller köpidrott. Om man tänker sig att 
det här pågår en kamp om utövarna, ungdomarna, handlar kampen också om 
smaken för eller emot olika utbud. Smaken för idrott ska alltså förstås i för
hållande till det totala utbudet på fritidsarenan.

Avslutning

Att vara flicka eller pojke, att tillhöra olika sociala grupper, att vistas i olika 
miljöer och påverkas av olika fritidsutbud betyder olika saker och far olika 
konsekvenser för idrottandet i olika kontext. För en pojke i Luleå ser det kul
turella uttrycket för idrott väsentligt annorlunda ut än för en flicka i Stock
holm syd. Eller för en pojke i Stockholms innerstad. För en flicka i Bengts- 
fors/Årjäng är villkoren återigen andra. Hon verkar i ett sammanhang som är 
avsevärt skilt från det en pojke i Stockholm syd möter. Detta säger oss att 
idrottens villkor på ett mycket nära vis hänger samman med den kontext 
ungdomarna rör sig inom samt med rådande genusordning.
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6. Ungdom(lighet)skultur och idrott
o

Asa Bäckström

I en helsidesannons för nyponsoppa gjord på pulver försöker företaget som 
framställt produkten, övertyga oss om att både stora och små barn älskar de
ras varumärke.1 Ett paket står i det nedre högra hörnet av sidan. Bakgrunden 
är gul och orange, precis som nyponsoppa. Över hela den orangefärgade ytan 
breder skuggan av paketet ut sig. Skuggan har formen av en snowboardåkare 
fryst mitt i en rörelse. Åkaren är bara en siluett och det är omöjligt att avgöra 
vad han eller hon har för ålder eller kön. Däremot ser åkaren ut att susa fram 
med lätthet och elegans. Själva brädan lutar i 45° vinkel och åkaren måste 
behärska den balansakt som det kräver att åka i en så brant backe. Benen är 
brett isär och armarna hålls utanför kroppen för att uppnå jämvikt. Det skul
le också kunna vara så att åkaren i den ställningen flyger ut för en brant, eller 
över kanten på en halfpipe. Åkaren ser djärv ut. Men det är inte bara åkarens 
ställning som gör att associationerna går i den riktningen, även positionen i 
bilden lyfter fram snowboardåkaren som dristig. Vi ser honom eller henne 
snett underifrån självsäkert breda ut sig och ta plats över hela ytan.

Trots att det är en relativt enkel annonsbild säger den mycket om den syn 
vi har på både idrott, ungdom och ungdomlighet idag i västvärlden. Bilden 
säger något om vad idrotten i allmänhet och snowboarden i synnerhet sym
boliserar. Reklamen framställer det djärva och fartfyllda, för att locka köpare. 
På samma gång är det också möjligt att hävda att det även är ungdomligheten 
som saluförs.

Idrott, ungdom och kultur i vardagen

Det här kapitlet handlar om ungdom, kultur och idrott. Syftet är att belysa 
relationen mellan idrott och ungdomskultur. Det innebär att kapitlet handlar 
om idrott som ungdomskultur, det vill säga om kultur som involverar ung
domar. Ungdomskulturerna i fråga hålls samman av någon typ av idrottsakti-

1. Buffé {2000), nr 3, s. 26.
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vitet. Men det handlar också om idrott som ungdomlighets\i\\\x.m, det vill 
säga om kultur som inte nödvändigtvis behöver involvera ungdomar. Idrot
ten pekar här i riktning mot det som vi i vår tid definierar som ungdomligt. 
Ungdomlighetskultur har med idrottens symboliska betydelse att göra.

Kapitlet tar utgångspunkt i tidigare forskning om ungdom, kultur och 
idrott i Sverige de senaste två decennierna. Valet av texter som finns represen
terade i detta kapitel har skett utifrån principen att alla tre perspektiven på 
något sätt måste finnas med. Det utesluter en rad arbeten där bara ett eller två 
av ungdomsperspektivet, kulturperspektivet eller idrottsperspektivet varit re
presenterat. När man undersöker hur ungdom, kultur och idrott mötts inom 
forskningen framträder ett antal teman. Dessa teman exemplifieras genom 
referenser till texter där de tas upp. Kapitlet tar visserligen utgångspunkt i 
forskning, men eftersom forskning analyserar vårt samhälle och vår kultur på 
många olika sätt, kommer det här kapitlet givetvis också att handla om hur vi 
ser på idrott, ungdom och kultur i den vardag vi befinner oss i.

Inledningsvis i detta kapitel gör jag en kortfattad reflektion om de centrala



begreppen idrott, ungdom och kultur. Därefter görs en summarisk forsk
ningsöversikt där olika teman får växa fram i spåren av mötena mellan 
idrotts- och ungdomskulturforskningen. Så görs en poäng av idrottens sym
boliska betydelse där ungdomligheten blir framträdande. Därefter påvisas 
empiriska exempel på idrott som definieras som ungdomskultur. Kapitlet 
rundas av med reflektioner kring idrott som ungdom(lighet)skultur och vilka 
pedagogiska konsekvenser som kan tänkas följa på detta.

Innan vi börjar är det alltså nödvändigt att reflektera över några centrala 
begrepp. Idrott, ungdom och kultur är begrepp som beskriver företeelser i 
vårt samhälle. De är begrepp som beskriver något som vi ofta har kontakt 
med flera gånger om dagen, ibland till och med utan att veta om det. Vi tar 
för givet att vi är överens om vad vi menar när vi talar om företeelserna, och 
om det trots allt blir några missförstånd i våra vardagssamtal kan vi reda ut 
oklarheterna i stunden.

Som redan framkommit i den här boken kan idrott vara en hel del.2 Det 
finns idrott både för professionella utövare och för amatörer, den finns även 
både på internationell och på lokal nivå. Det kan tävlas inom idrotten, men 
det behöver inte finnas tävlingsmoment med i bilden för att företeelsen ska 
beskrivas som idrott. Det finns också föreningar där man utövar idrott, men 
man behöver inte ha en förening bakom sig för att kalla det man gör för sport 
eller idrott. Idrotten har betydelse på många områden. Den har både religiös, 
historisk, politisk, militär, pedagogisk, psykologisk, medicinsk och samhälle
lig anknytning.

Ser man på begreppet ungdom finns som hos idrottsbegreppet också ett 
antal definitioner. Det är svårt att dra gränser för var ungdomen börjar och 
slutar. Säger man ungdom idag menar man för det mesta åren då man växer 
upp. Ibland låter man tonåren vara synonymt med ungdom, men ibland går 
man betydligt längre upp i åldrarna. Födelseåret är med andra ord inte alltid 
tillförlitligt för att bestämma vad som är ungdom. Om man blickar bakåt i 
historien så har ungdomsperioden, så som vi känner den, inte alltid existerat. 
Det finns en oenighet bland forskare om när barn- och ungdom som kategori 
och begrepp skapades i västvärlden. En sak är i alla fall säker och det är att 
ungdomsbegreppet har betytt olika saker i olika historiska epoker och i olika 
samhällsklasser. Hur perioden mellan barndom och vuxenhet har sett ut har 
till stor del kunnat förklaras av kulturella, sociala, ekonomiska och familje- 
rättsliga förhållanden.

2. Se bland annat Lars-Magnus Engströms kapitel 1.



Kulturbegreppet är väl använt i många sammanhang, men begreppets 
innebörd skiftar storligen mellan olika användare. Gemensamt för de flesta 
definitioner är fokus på symboler och meningsskapande genom mänsklig 
kommunikation. Med andra ord är den semiotiska ansatsen tydlig, det vill 
säga kultur har att göra med hur man genom symboler visar för andra vem 
man är eller vill vara. Johan Fornäs beskriver två övergripande strömningar 
bland de hundratals kulturdefmitioner som florerar. Den första fokuserar på 
kultur som ett estetiskt begrepp innefattande konsten och alla dess traditio
nella institutioner.3 Detta kulturbegrepp har kritiserats för att betona så kal
lad ”finkultur” och för att negligera populärkultur och andra vardagliga kul
turella praktiker. Den andra strömningen är den vidare definition, ofta an
vänd av antropologer, där kultur ses som en livsstil, ett sätt att leva. Detta 
begrepp innefattar inlärda beteendemönster, attityder, kunskap, språk och 
tro, men även den mening och de symboler som människor använder när de 
kommunicerar med varandra. Detta kulturbegrepp har också fått sin beskär
da del av kritik då det kan ses som alltför vitt och allomfattande, där kulturel
la aspekter inte åtskiljs från exempelvis sociala eller ekonomiska. Att även 
idrott skulle kunna ses som kultur i bägge de betydelser som skisseras här 
råder det ingen tvekan om. Idrott kan absolut ses som ett sätt att leva, och 
inom idrottsområdet är det också mycket vanligt förekommande med hän
syftningar till eleganta rörelser och estetik, som går att jämföra med en voka
bulär hämtad ur konstens värld.

Forskning om ungdomskultur

Det har forskats en hel del om ungdomar och ungdomskultur genom tiderna 
både innanför Sveriges gränser, och utanför. Ungdomskulturbegreppet har 
inte alltid använts, men studierna har fokuserat ungdomars kultur liksom på 
kulturaspekter på ungdomsforeteelser. I boken Ungdomskultur. Identitet och 
motstånd finns en orientering över de strömningar i europeisk forskning som 
haft inflytande under de senaste decennierna.4 De två strömningar som influ
erat den svenska forskningen på området tydligast är den brittiska subkultur
forskningen och den västtyska socialisationsteorin.

Den brittiska subkidturforskningen härrör från ett tvärvetenskapligt insti
tut i Birmingham, och kallas även för ”Birminghamskolan”. Under 1970-

3. Fornäs, J. (1995).
4. Fornäs, J., Linberg, U. & Sernhede, O. (1984/1994).



talet producerades en lång rad studier av ungdomskulturer vid CCCS (Cent
re for Contemporary Cultural Studies), som institutet hette. De kanske vikti
gaste bidragen från ”Birminghamskolan” rör relationen mellan yttre stilar, 
sociala skeenden och konflikter i hela samhället. Yttre stilar som klädsel, mu
sik, jargong, frisyr och så vidare säger inte bara något om de som bär upp 
stilarna utan om hela samhället. Det finns alltså samband mellan stil och 
samhälle, och ungdomskulturer kan ses som displayer som visar upp stora 
samhälleliga förändringar. Till exempel kan punken under 70-talet ses som 
en symbolisk protest mot den dominerande ideologin. Denna protest var 
knuten till social klass och till etnicitet.

Den västtyska socialisationsteorin består till en övervägande del av en sam
hällskritisk tradition där psykoanalys och marxism kombineras. Denna teori 
innebär att man analyserar hur barn blir vuxna i olika samhällen, i olika tider 
och i olika klasser. Socialisation har lika mycket med uppfostran som med 
vardagsliv att göra. Det handlar om hur människor tillägnar sig normer, för
hållningssätt och tankeformer. Den mest kända företrädaren för den västtys
ka socialisationsteorin i Sverige är kanske Thomas Ziehe, som satte fart på 
debatten om en ny socialisationstyp med sin avhandling 1975.5 Socialpeda
gogen Ziehe har intresserat sig för förändringsprocesser i det moderna sam
hället och konsekvenserna av dessa förändringar.

När det gäller forskning om ungdomskultur står sig Sverige väl interna
tionellt sett. I Sverige och övriga Norden har man ofta kombinerat de två 
strömningar som haft stort genomslag på området. Därutöver har man låtit 
sig inspireras och influeras från många andra håll. På senare år har inte minst 
Pierre Bourdieus kultursociologiska reflektioner använts som analytiskt pris
ma. Bourdieu har bland annat diskuterat smak och livsstil i relation till olika 
sociala skikt i samhället. Ett exempel på den stora mängden svensk forskning 
på området är FUS — Forskningsprogrammet ungdomskultur i Sverige. Det på
gick under 1980-talets senare hälft och fram till i mitten av 90-talet. Pro
grammet leddes av Johan Fornäs, och involverade ett 70-tal forskare runt om 
i Sverige. Där samlades man kring fyra övergripande teman: modernisering, 
kön, stil och sfärer. Jämförelsevis var FUS ett jättelikt företag. Förutom de sex 
forskningsrapporter som skrevs i direkt anknytning till programmet, 
producerades ett stort antal antologier och avhandlingar inom området ung
domskultur. Men trots programmets stora omfång finns lite skrivet om idrott 
där. Dock verkar ointresset vara lika stort i den andra riktningen. Idrotts-

5. Ziehe, T. (1975).



forskningen har inte gjort några stora åthävor för att närma sig ungdoms
kulturforskningen.

Teman i mötet

Även om mötet mellan ungdomskultur och idrott inte varit ett prioriterat 
forskningsområde, finns ändå ett antal texter som visar på betydelsefulla frå
gor som dyker upp när dessa ämnen korsas. En närmare blick på några av 
dessa texter, producerade de senaste två decennierna, åskådliggör de teman 
som springer fram.

Kön
Gemensamt för flera texter har varit fokus på kön. I två antologier om unga 
kvinnor respektive unga män har idrotten fått varsitt kapitel. Ulla Tebelius 
frågar sig vad idrotten betyder för tonårsflickan i Om unga kvinnor.6 7 Tonårs
flickans idrottande i förening beskrivs där som mer seriöst än vad som sägs 
om den. Tebelius lyfter bland annat fram hur idrotten präglas av traditionellt 
manliga värderingar i både organisation, innehåll och struktur. Även Peter 
Dahlén gör en koppling mellan idrott och manlighet i Om unga mänJ I sin 
text skriver han om idrottsliga aktiviteter som mycket viktiga för den manliga 
identitetsutvecklingen. Framför allt är det den moderna tävlingsidrotten som 
fungerar som centrum för återskapandet av maskulina värden och ideal. 
Idrottsrörelsen växte sig stark och med den även identifikationen med manli
ga förebilder. Idrotten blev ”en rit in i vuxenvärlden där tydliga normer och 
förebilder gavs och där gränserna och övergångarna mellan olika åldersklasser 
var klart markerade och noga reglerade. Idrotten blev något av ett fredat re
servat för inbördes manlig bekräftelse och beundran”.8

Här målas hela idrottsrörelsen upp som ett forum för skapandet av mas
kulinitet, ett ställe där unga pojkar kan bli män. Kön är uppenbarligen ett 
viktigt tema där idrott och ungdomskultur möter varandra.9 Detta tema 
fångar också upp en problematik som unga idrottande kvinnor kan stöta på. 
Om idrott är en plats att bli man, vad händer om man snarare har siktet 
inställt på att bli kvinna? Att vara homosexuell inom idrotten kan också ge 
upphov till dilemman med denna utgångspunkt. Den här motsägelsefull
heten får sociala och kulturella betydelser som tar sig olika uttryck.

6. Tebelius, U. (1991).
7. Dahlén, P. (1995).
8. Dahlén, P. (1995), s. 201.
9. Se även Birgitta Fagreils kapitel 10 och Håkan Larssons kapitel 11 här i boken.



Kropp
Ett annat tema som tagits upp är kroppen. Kroppens förmåga är naturligtvis 
viktig inom idrotten, eftersom det här handlar om fysisk aktivitet, men även 
kroppens utseende har betydelse. Tebelius talar också om kroppens betydelse 
för flickor som idrottar, och hur flickors utseende tenderar att betonas allt 
mer inom idrottsrörelsen.10 11 Thomas Johansson har undersökt kroppsbyg- 
gande och gymkulturen i Den skulpterade kroppen." Johansson skriver om en 
subkultur som skapas på gymmet där hård fysisk träning, kost och disciplin 
är stöttepelare. Det som eftersträvas är den så kallade hårda kroppen, som är 
en kropp utan hull och underhudsfett. En sådan vältränad kropp ger positiv 
uppmärksamhet och självförtroende som i sin tur leder till ökad känsla av 
makt både för kvinnor och för män. Den manliga traditionen av kroppsdisci- 
plinering är vad som ligger till grund för dagens gymkultur, och gymmet är 
en plats där könsidentitet och föreställningar om kroppen konstrueras. 
Kroppstemat knyter an till det tidigare nämnda temat kön. Kroppen blir en 
del av det sätt som man kan uttrycka sig på, ett redskap för symbolisk kom
munikation, till exempel är det möjligt att använda den för att tala om sin 
hälsa och framgång, men inte minst är den väsentlig för att tala om kön.

Etnicitet
Etnicitet är ett tema som blivit belyst genom Jesper Fundbergs studie om fot
boll i så kallade ”invandrarlag”. Han har uppmärksammat deras möten med 
svenska lag och domare och satt dessa i relation till idrotten som arena för 
integration och segregation. ”Nya sätt att se på fotboll och agera på plan, som 
inte följer etniska gränser, växer fram i mötet mellan lag. Förändringarna kan 
kallas idrottens kreolisering”.12 Den etniska bakgrunden kan även den vara 
ett sätt att tala om vem man är och vilken bakgrund man har. Detta tema kan 
länkas samman med kön, kropp och inte minst med nästa tema.

Identitet
1 alla texter som rör de här ämnena är identitet ett tema, ibland tydligt fram- 
skrivet och ibland mindre påtagligt. Både kön och kropp kan kopplas sam
man med identitetstemat. För de kroppsbyggare som Johansson studerat i 
Den skulpterade kroppen är det till och med svårt att överge livsstilen som är 
förknippad med gymmet. Anledningen till detta är att hela deras sociala liv är

10. Tebelius, U. (1991).
11. Johansson, T. (1997).
12. Fundberg, J. (1996), s. 36.



kopplad till livsstilen och till identiteten som kroppsbyggare. Per Nilsson be
rör också identitetsbygget. Bland annat skriver han om identitetsskapande i 
ungdomsåren i Den allvarsamma fritidenF Han beskriver föreningstillhörig- 
het, idrottsvanor och mediekonsumtion som tre viktiga områden ur vilka 
identitetsskapandet kan hämta näring. Fritiden pekas ut som en mycket vik
tig del av barns och ungdomars uppväxtvillkor, inte minst för att den kan ha 
en grundläggande betydelse för identiteten. Men traditionella bakgrundfak
torer som ålder, kön och social bakgrund är också väsentliga för identitetsska
pandet, framhåller Nilsson i Fritid i skilda världar.H

Att idrotta kan alltså ha betydelse för hur man uppfattar sig själv och hur 
man uppfattas av andra. Både kropp och kön har betydelse här. Men identi
teten har också att göra med var man växer upp och de sociala förutsättningar 
som finns under uppväxttiden. Identiteten talar om en tillhörighet eller icke
tillhörighet i förhållande till en eller flera kategorier. Man är någon som egen 
unik individ. Att vara ”sig själv” beskrivs ofta som någonting eftertraktat, 
men man är också ”sig själv” i förhållande till andra. Med andra ord kan man 
dels se sig själv som egen unik individ som skiljer sig från andra, dels är man 
på många sätt lik (och kanske samma som) andra. I det senare fallet kan man 
tala om en kollektiv identitet som man kanske kan ha inom ett fotbollslag, en 
idrottsförening eller ett bostadsområde. Tebelius menar att idrotten ger 
”möjlighet att förena gemenskap, omtanke och social samvaro med laganda, 
utmaning och prestation”. Detta kan på så vis vara en viktig komponent i 
tonåringens vuxenblivande, men det är viktigt att den utformas på givande 
villkor.15

Livsstil
Identitet har att göra med vem man är, vem man tror sig vara eller vem man 
vill vara. Den har också att göra med hur andra människor ser en. Viktigt i 
det här sammanhanget är ett annat tema som nämns i flera texter, och det är 
livsstil}6 Åter blir kroppsbyggarna i Johanssons studie exempel. Han ser deras 
projekt som en livsstil, ett sätt att leva. Även Jesper Fundberg skriver om fot
boll och livsstil.1 Han menar att fotbollen inte ger en spegelbild av en viss 
livsstil, men att livsstilen påverkar synen på idrotten och även sättet att agera

13. Nilsson, P. (1994).
14. Nilsson, P. (1998).
15. Tebelius, U. (1991), s. 77.
16. Jfr även Johans Arnegårds kapitel 7 i den här boken.
17. Fundberg, J. (1994).



på plan. Leif Berggren anser att ”de flesta ’fritidsgöranden’ kan betraktas som 
olika kulturer, det vill säga det man gör är sammanvävt med språkkoder och 
beteenden, klädstilar eller andra stilar och moden, utrustningar etc.”18 Livs
stil talar om hur man lever sitt liv, vad det är man orienterar sig mot och vad 
det är man orienterar sig från. Livsstil har i hög grad att göra med smak. Det 
kan handla om vad man tycker om för slags kläder eller musik, men det kan 
också handla om vilken typ av aktiviteter man sysslar med, och att hålla på 
med idrott kan definitivt vara en del av ens livsstil.

Fritid
Redan omnämnd ett flertal gånger är nästa tema där idrott och ungdomskul
tur möts. Det handlar om fritiden. För Berggren är det, i antologin som 
nämnts ovan, i det närmaste självklart att koppla samman kultur och fritid, 
och Fritidskulturer beskriver i stor utsträckning ungdomars fritid och kultur. 
Fritiden behandlas även av Per Nilsson.19 Han menar att den blivit en råvara 
som fått ”en allt viktigare roll i individens iscensättning av sig själv. Fritids- 
och livsstilsval vävs in i det individuella reflexiva projektet. Den fria tiden 
erbjuder såväl de aktiviteter genom vilka individens identitet kan framträda 
som de offentliga arenor där individen öppet kan presentera sig själv.”20 Mats 
Franzén skriver om olika typer av fritidssport.21 Som exempel på fritidssport 
talar han om frisbee, boule, skateboard, drakflygning och kroppsbyggande. 
En del av dessa sporter utövas i stadsrummet som på så sätt återerövras av 
barn och ungdomar. Inte minst den här typen av sport kan ses som exempel 
på att spontanidrotten lever, menar Franzén, om än i andra former än tidiga
re.

Fritiden har blivit väl omskriven för sin egen skull på senare år, tidigare 
finns den omnämnd i förbifarten. Därmed inte sagt att den har varit bort
glömd. Det är snarare så att den setts som ett bakomliggande raster som alltid 
varit närvarande. Kanske har den varit tagen för given, men det är svårt att 
tro. Tidigare forskning om ungdomar och deras kultur handlade om ungdo
mar som inte befann sig i skolan och inte arbetade, det vill säga ungdomar på 
fritiden. Dock bör varken idrott eller ungdomskultur ses som något som en
dast existerar på fritiden. Idrott finns ju på skolschemat och på rasterna (som 
i och för sig kanske kan ses som fri tid i skolan) är det möjligt att utöva alle

18. Berggren, L. (2000), s. 45.
19. Nilsson, P. (1998).
20. Nilsson, P. (1998), s. 202. Se även Per Nilssons kapitel 3 här i boken.
21. Franzén, M. (1994).



handa fysisk aktivitet. Ungdomskultur är inte heller något som är begränsat 
till sfärer utanför skolan. Tänk bara på klädsel och andra stilmässiga uttryck 
som är minst lika synliga under skoldagen som efter dess slut.

Kommersialism och konsumtion
Även nästa tema har funnits med i genomgången men varit outtalat. Temat 
är kommersialism och konsumtion. Franzén kopplar samman konsumtion och 
sport när han beskriver sina fritidssporter. Han pekar på marknaden för 
sportkläder och sportprylar som vuxit sig stark på senare år.22 Dahlén, som 
refererats tidigare, för inte bara ett resonemang om idrott och unga män. Han 
skriver även om idrottens betydelse i mediernas värld, en värld som har 
många kommersiella drag. Det manliga idrottsutövandet har blivit ”en glo
balt utbredd föreställningsvärld där det blir allt svårare att dra upp gränserna 
mellan sport och ungdoms- eller populärkultur. Inte minst den manliga 
kroppen sugs i allt högre grad in i underhållningsindustrins erotiskt laddade 
fantasivärldar, myter och spänningsfält där sätten att skildra den kvinnliga 
kroppen sedan länge haft sin givna funktion”.23

Idrotten sägs alltså närma sig underhållningsindustrin och kommersiella 
värden blir allt tydligare. Medierna hjälper till i detta skeende och därigenom 
sprids föreställningar om förebilder. Även temat om identitet kan kopplas 
till resonemanget om kommersialism och konsumtion. Varuvärlden, där 
medierna spelar en stor roll, erbjuder ett myller av stilar, symboler och tecken 
att välja eller inspireras av i skapandet av den egna identiteten.

Värderingar och moral
Nästa tema har med värderingar och moral att göra. Torbjörn Tännsjö, pro
fessor i praktisk filosofi, driver i antologin Sporten eller livet tesen att elitidrot
ten bygger på osunda värderingar i sitt kapitel med samma namn.24 Över
människan hyllas och svagheten föraktas inom elitidrotten. Han blir tillbaka
visad av ishockeytränaren Leif Boork i påföljande kapitel med rubriken 
”Ungdomsidrott är inte elitidrott”, som dessutom menar att svaghet inte alls 
föraktas inom idrotten.25 Tvärtom fungerar den så att både åskådare och del
tagare hyllar den som är till synes svag, och siste man eller kvinna i ett lopp far 
till exempel alltid applåder. Vilka förebilder som finns inom idrotten är en

22. Franzén, M. (1994), s. 249f.
23. Dahlén, P. (1995), s. 214.
24. Tännsjö, T. (1996), s. 148.
25. Boork, L. (1996).



annan fråga som hör hemma under detta tema. Fredrik Schoug undersöker 
förhållandet mellan rockidolen och sportidolen i ”Mardrömmar och svär- 
morsdrömmar”.26 Han beskriver hur sportidolerna uppmanar till skötsamhet 
och ordentlighet. Dessa idoler förväntas också ta ansvar för vilket inflytande 
de kan tänkas ha på ungdomen. Raka motsatsen kan sägas gälla för rock
stjärnorna.

Idrottens normer och värderingar behöver inte vara uttalade utan kan lika 
gärna ligga tysta under ytan av idrottslig aktivitet. De outtalade är minst lika 
viktiga som de fullt synliga. Under rubriken för detta tema ryms även frågor 
som knutits till kön tidigare, det vill säga det resonemang som pekar på idrot
ten som uppbyggd av manliga värderingar. I enkla ordalag handlar det om 
vad man lär sig genom att idrotta förutom att just idrotta.

Det moderna
Det sista temat i genomgången har med den tid vi lever i att göra. Det moder
na har omnämnts i olika former. Några har talat om tiden som senmodern, 
och några har beskrivit den som postmodern.27 Per Nilsson får åter exempli
fiera detta tema. I Fritidskulturer skriver han ett kapitel om ”Idrott och mo
dernisering”.28 Där går han igenom idrottens betydelse i förhållande till den 
tid vi lever i. Nilsson skriver om kroppsövningskulturen, som innefattar allt 
från pedagogisk gymnastik till äventyrsidrott. Den har, menar han, ”föränd
rats parallellt med samhällets pågående moderniseringsprocesser”. Mats 
Franzén skriver om sporten i förhållande till ungdomskultur och samhälle 
under 1930-talet, den tid då folkhemmet föddes.29 Han talar om sporten 
som ”en egenbaserad verksamhet”, något som skulle stärka sporten som en 
modern efterkrigstida ungdomskultur betraktad, eftersom inga vuxna då är 
inblandade.30 Franzén diskuterar även i vilken utsträckning sporten kan han
tera modernitetens ambivalenser, något som också är kännetecknande för 
ungdomskulturer.

Att det moderna, det senmoderna eller det postmoderna har blivit upp
märksammade teman är att vänta. Texterna placeras ju i ett sammanhang och 
det sammanhanget är inte sällan vårt tidevarv och de processer som karaktäri
serar det.

26. Schough, F. (1994).
27. Se t.ex. Per Nilssons kapitel 3 och 9 här i boken.
28. Nilsson, P. (2000).
29. Franzén, M. (1999).
30. Franzén, M. (1999), s. 238.



Tvärvetenskaplig ungdomskultur

Vad säger då denna genomgång? Utan att överdriva kan man påstå att ung
domskultur och idrott möts i de vetenskapliga texterna som refererats på ett 
flertal områden. Dessa områden löper på tvären igenom varandra, finns sida 
vid sida, på olika nivåer, men överlappar också varandra ibland.

Kanske kan ungdomskulturforskningens karaktär förklara något av den 
spretiga flora av texter vi finner inom området. Ungdomskulturforskning är 
ingen egen vetenskaplig disciplin. Den finns i stället representerad i olika dis
cipliner, som till exempel sociologi, pedagogik, socialantropologi, etnologi, 
medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, kriminologi och 
många fler. På så sätt blir ungdomskultur ett perspektiv vid sidan om eller 
kanske inom något annat. Att forska om ungdomskultur blir per definition 
en tvärvetenskaplig syssla.

I genomgången som finns omskriven ovan blir det uppenbart att sociolo
giska bakgrundsvariabler som kön, ålder, social och ekonomisk bakgrund fatt 
genomslag. Det har påpekats att dessa fortfarande spelar stor roll för männi
skor trots att vi lever i ett samhälle och en tid när vi till synes har ett avsevärt 
större utbud än tidigare av kulturyttringar att förhålla oss till. Förutom det 
sociologiska perspektivet där social bakgrund är viktigt, framträder också 
andra perspektiv. Köns- eller genusperspektivet är ett av dessa. Här poängte
ras de kulturellt konstruerade föreställningar som förknippas med kvinnor 
respektive män. Till dessa är det relevant att koppla frågan om makt. Ett an
nat perspektiv är etnicitet. Även här är frågan om makt väsentlig att ta upp. 
De senare två perspektiven har varit i ropet de senaste decennierna och det 
torde vara föga förvånande att de blir synliga även här. Kanske gör en sådan 
här genomgång det extra tydligt att inte heller forskningen står fri från upp- 
och nedgångar i popularitet av olika sätt att betrakta omvärlden. Förutom att 
sätta kön och etnicitet i fokus gäller det även övriga teman.

Den ungdomliga idrotten

Ett område som uppenbarligen inte varit populärt att studera de senaste de
cennierna är mötet mellan ungdomskultur och idrott. Området har inte varit 
prioriterat i sig, men som påvisats ovan finns dock ett antal texter där det 
skett ändå. När idrotten och ungdomskulturen har mötts på forskningens 
område har det inte varit grupper med en viss kultur som har fokuserats, sna
rare har man inriktat sig mot övergripande kategorier som ”flickor” och ”poj-



kar”. Den enda text av de ovan nämnda som närmat sig en sådan koppling 
mellan ungdomskultur och idrott är Thomas Johanssons Den skulpterade 
kroppen. Där avgränsas gruppen till dem som besöker gymmet, och denna 
grupp lever i en kultur knuten till plats och aktivitet. Hans studie kan dock 
bli problematisk på ett annat sätt, beroende på hur man definierar ungdom. 
Delaktigheten i gymkulturen behöver ju nödvändigtvis inte få ett slut när 
tonåren upphör eller när man går över i kategorin vuxen.

Det är nu det börjar bli intressant. Som en underliggande strömning i 
flera av mötena mellan idrott och ungdomskultur finns en undran eller en 
fråga som tydligen fångar vårt intresse mer än något annat. Det är frågan om 
vad idrotten symboliserar. Peter Dahlén skriver att ”sport har blivit i det när
maste liktydigt med ungdomlighet, med ungdomlig erotik, puls och vitali
tet”.31 Detta skulle innebära att idrott per definition får samma symboliska 
betydelse som ungdom. Med andra ord talar man om för andra i sin omgiv
ning bara genom att idrotta att man är ungdomlig, det vill säga att man är 
både livlig och livskraftig samt i full vigor.

Det är också den förbindelsen som görs i annonsen som inledde detta 
kapitel. Skuggan av snowboardåkaren, trots att det bara är siluetten som är 
synlig, lovar spänst, vitalitet, fart och styrka. Allt detta kan enkelt uppnås 
genom att dricka nyponsoppa! Åtminstone om man får tro företaget som till
verkar produkten. Att det är svårt att bedöma åkarens ålder och kön gör 
kopplingen till ungdomlighet tydligare. Det är inte möjligt att urskilja dessa 
variabler, men det är åkarens mod och aktiva uttryck som blir uppenbart. 
Med andra ord är åkarens ungdomlighet urskiljbar. Ungdomlighet har blivit 
ett dominerande ideal i vår samtid, en samtid som kännetecknas av konsum
tion, menar Fredrik Miegel.32 Ungdom och ungdomlighet ”står som symbol 
för det som betraktas som eftersträvansvärt i vår kultur: hälsa, skönhet, frihet, 
självuttryckande, hedonism, njutning, sexualitet m.m.”33

Om idrott är ungdomlighet och ungdomlighet är eftersträvansvärt, så blir 
i förlängningen naturligtvis även idrott eftersträvansvärt. Att visa eller tala om 
för andra att man idrottar blir det samma som att säga att man är ungdomlig, 
trots att man i ålder räknat inte är ungdom längre. Genom idrotten kan man 
som medelålders och äldre, beskriva sig själv och bli beskriven av andra som 
ungdomlig med hjälp av att utföra vissa typer av fysisk aktivitet som kallas

31. Dahlén, P. (1995), s. 212.
32. Miegel, F. (1994).
33. Miegel, F. (1994), s. 154.



idrott. Här verkar idrottens symboliska betydelse av ungdomlighet som pekar 
i riktning mot hälsa, vitalitet, spänst och framtidstro. Men begäret efter ung- 
domlighet förblir en dröm och en illusion. Miegel menar att avståndet stän
digt Ökar mellan den vi är och den vi vill bli, samt att denna tragedi ger upp
hov till en process där vårt fysiska tillstånd alltid kommer att upplevas som 
oacceptabelt och icke njutbart.

Hittills har idrottens symbolvärde pekats ut. Idrotten har beskrivits som 
ungdom/Z^fiskultur. Men hur är det då med idrott som ungdomskultur? 
Finns det några sociala eller kulturella grupper av unga människor som sam
las kring en idrott som gemensamt intresse i vad man skulle kunna beskriva 
som en ungdomskultur? Erling Bjurström skriver i antologin Fritidskulturer 
ett kapitel om ”Ungdomskultur som stil”.34 Detta kapitel kopplar ungdom 
till tidsanda som flera andra texter i boken gjort tidigare. Men i stället för att 
låta modernitetens framväxt löpa som en röd tråd genom texten, ger Bjur
ström utrymme åt ungdomskulturella stilar. Här avlöser grilljannar, kväsar- 
rynkor, söderamrisar, jazzgossar, spättor, raggare, synthare, grunge och 
straight edge varandra. Här är det ungdom som social eller kulturell grupp i 
sig som träder fram. Det är dock intressant att se närmare på dessa grupper 
för att se vad som håller dem samman. Av de nio nämnda grupperna ovan är 
det åtminstone tre, kanske fler, som har musikstilen som uttalat nav kring 
vilken gruppen cirkulerar. Ingen av dem har idrotten. Finns det kanske fog 
för att kopplingarna mellan idrott och ungdomskultur varit svaga inom 
forskningen?

Idrott som speciell stil eller smak?

I en studie om ungdomars fritidsvanor tillfrågades nära 1600 ungdomar i 16- 
årsåldern om de ansåg att de tillhörde någon grupp med en speciell stil eller 
smak.35 Frågan löd: ”Anser du att du tillhör någon ungdomsgrupp med spe
ciell stil eller smak, t.ex. skatare, mods, hip hoppare, snowboardare, 
depprockare, chicano, hårdrockare, skinnskalle, kroppsbyggare, bil/mc/mo- 
pedknutte, punkare eller annan?”. Frågeformuläret distribuerades till elever i 
årskurs 9 i fyra geografiska områden valda med tanke på deras likheter och 
olikheter. Sociala och ekonomiska skillnader, samt olika etniska och geogra

34. Bjurström, E. (2000).
35. Studien finns bland annat redovisad i Nilsson, P. (1998), och i Larsson, B. (2000).



fiska situationer stod att finna i de olika regionerna. Samtidigt var där en 
relativt stabil könsfördelning.

Vad sa då dessa 16-åringar? Även om länken mellan idrott och ungdoms
kultur varit svag inom forskningen kunde det ju vara så att ungdomarna själ
va såg den tydligare. Av de 1520 16-åringar som svarade på enkäten beskrev 
ungefär en tredjedel sig som anhängare av en viss stil eller smak. Denna andel 
är ungefär lika stor i de fyra olika områdena, något över tredjedelen i de båda 
Stockholmsområdena och något under i de andra två områdena. Däremot 
kan man se en skillnad vad gäller kön. Pojkarna var mer benägna att ge ett 
jakande svar på frågan än flickorna i studien. En femtedel av flickorna sa att 
de ansåg sig tillhöra en ungdomsgrupp med speciell stil eller smak, medan 
mer än dubbelt så stor andel av pojkarna svarade det samma.

Vilka stilar ansåg de då att de tillhörde? Fanns idrotten omnämnd? Ja 
visst, det gjorde den! De nämner bland annat basketspelare, fotbollsspelare, 
ishockeyspelare, skateboardare, snowboardare, bodybuilder, skidåkare, trä- 
ningsfreak och sportfåne. Med andra ord kan man utifrån denna empiri säga 
att ungdomar själva ser olika typer av idrott som områden där speciell stil 
eller smak kan uttryckas. Just skejtare, det vill säga skateboardåkare, och 
snowboardåkare fanns ju omnämnda i den fråga som ställdes i enkäten. Man 
kan misstänka att just de stilar som fanns omnämnda där har lockat fler svar. 
Men utöver de elva exemplen som frågan pekade ut, svarade respondenterna 
med ytterligare 79 (!) olika stilar eller ungdomsgrupper. Det var också slående 
hur många som svarade fler än en stil på frågan, och stilarna verkade vid en 
första anblick kunna kombineras i det oändliga. Det visade sig dock att det 
fanns ett mönster som följdes, och nio olika kategorier kunde urskiljas.36 Av 
de 90 olika stilarna hade 35 något med musik eller sport att göra. Därmed var 
kategorierna ”idrott” och ”musik” de största och mest centrala. Nästan alla 
andra kategorier kunde dessutom kombineras eller blandas med musik och/ 
eller idrott. Dessutom kunde idrott och musik kombineras mellan varandra 
och inom själva kategorin, vilket var något som inte lät sig göras inom de 
andra kategorierna.

Det verkar alltså bland de ungdomar som ingår i detta material finnas en 
tydlig fallenhet för att peka på olika typer av idrottsliga aktiviteter som viktiga 
för att tala om stil eller smak. Och det är då tämligen vanliga idrottsaktivite
ter som omnämns som betydelsefulla. Värt att notera är även musik som den

36. En mer utförlig diskussion om hur dessa stilar blandas och kombineras finns i Bäckström,
Å. (2001).



andra stora kategorin jämte idrotten. Som nämnts tidigare har musik varit en 
viktig gemensam nämnare för ungdomskulturella grupper, vilket alltjämt 
verkar vara gällande.

Mats Franzén skriver att de moment inom idrotten som ger möjlighet till 
utlevelse och självframställning påminner om delar av efterkrigstidens ung
domskultur. Inom både idrotten och ungdomskulturen finns också möjlighet 
att utmana förväntade identiteter. När det gäller kopplingen mellan sport 
och ungdomskultur talar han vidare om ett ömsesidigt utbyte och en upp
luckring av gränsen däremellan.37 Han menar att informaliseringen, det vill 
säga att de stora kontrasterna minskar och det små skillnaderna blir fler, bi
drar till att sporten och ungdomskulturen flyter samman.

Avslutande reflektioner

Idrott, ungdom och kultur möts på ett betydande antal områden. Frågor om 
kön, etnicitet och social bakgrund är relevanta för hur mötet ser ut, vare sig 
detta möte sker inom forskningen eller i den så kallade verkligheten. Fritiden 
har blivit ett omdiskuterat forskningsområde på sistone, och den är viktig 
både för idrott och ungdomskultur. Därmed inte sagt att varken ungdoms
kultur eller idrott existerar enkom på fritiden.

Kapitlet syftar till att belysa relationen mellan ungdomskultur och idrott. 
Att tala om ungdomskultur innebär att man ser ungdom som en social eller 
kulturell grupp med en viss kultur. Det visar sig också att ungdomar faktiskt 
formerar sig i sociala och kulturella grupper med en viss smak eller stil där 
idrott är det som håller gruppen samman. Men det är omöjligt att lämna den 
symboliska betydelse som vi tillmäter ungdom idag i vårt samhälle. Det är 
med andra ord omöjligt att lämna ungdomligheten utanför. Ungdomlighet 
talar om den sociala och kulturella betydelsen vi lägger i det att vara ung. För 
oss i Sverige i början på 2000-talet kan ungdomlighet bland annat innebära 
spänst, vigör, livlighet och kraft. Idrott har kommit att få en symbolisk bety
delse av ungdomlighet, och ungdomlighet är något eftersträvansvärt i vår väs
terländska kultur. Därmed skulle man kunna tala om idrott även som ung
dom lighetsVxAtm. Att idrotta kan vara ett sätt att tala om för andra och sig 
själv att man är en kraftfull och livlig person. Detta trots att det ungdomliga 
idealet bara är en ouppnåelig illusion.

37. Franzén, M. (1994).



Att idrott och ungdomlighet har kopplats samman på ett symboliskt plan, 
och att ungdomar formerar sig i grupper med olika typer av idrott som ge
mensam nämnare, far ett flertal pedagogiska konsekvenser. Det är relevant 
för lärare och andra personer som arbetar i nära relation med ungdomar, att 
åtminstone ha ett hum om vad som sker i det övriga liv som ungdomarna är 
engagerade i. För någon vars hela existens för tillfället cirkulerar kring ett 
brädsporttrick eller ett simhopp, kan skolan vara lågt prioriterad. Idrotten 
kan också vara kopplad till identiteten och ett sätt att leva på ett betydligt 
djupare plan än så, och bör därmed inte förringas som tillfälliga infall. Dels 
finns det fog att fundera över vad idrotten inom skolans värld har för symbo
liskt värde, och hur detta värde förhåller sig till det som idrotten symboliserar 
i ett större samhälleligt perspektiv.
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7. Sportutövning som upplevelse
Johan Arnegård

Man blir så fantastiskt glad när man klättrar i berg. Upplevelsen av att man 
har klarat av den där kanske svåra passagen, det är det som ger den här lyck
an. Man får en liten kick av det där tycker jag.1

Idrottens kroppslighet ger stora möjligheter till intensiv upplevelse — utövar
na ”känner” upplevelsen i kroppen. Denna upplevelse beskrivs oftast som 
mycket stark och berör tydligen utövarna väldigt djupt. Förstärkningseffek- 
ten av att uppleva något med ”hela kroppen”, en förkroppsligad upplevelse, 
framställs ofta som kopplat till själva identiteten.1 2 Man talar också om en 
speciell förnimmelsekänsla av sitt fysiska utförande, en sorts inre rörelseupp
märksamhet eller medvetenhet som förstärker hela upplevelsen. Sport och 
särskilt upplevelsesporter, som t.ex. klippklättring, off-pisteskidåkning, sport
dykning, hängflygning, havs- och forskajakpaddling, etc., verkar även ge rika 
möjligheter för utövarna att hitta något meningsfullt på ett djupare inre plan.

I aktiviteterna finns ofta inslag av allvarlig risk där det krävs av utövaren 
att analysera och bedöma olika handlingsalternativ lör att minska denna risk. 
Utmärkande är att de innehåller element av strategiskt tänkande, problem
lösning, kreativitet och utforskande samt att det inte finns något i förväg be
stämt sätt att lösa uppgiften på. Utövandet tar ofta så pass mycket tid i an
språk och engagerar deltagarna känslomässigt så att det nästan blir till ett 
levnadssätt där det mesta runt omkring får rätta sig efter denna ”fritids”syssla. 
Det är just dessa aktiviteter, med tyngdpunkten på utövningens egenvärde, 
som är i fokus för kunskapsintresset i detta kapitel.

Upplevelsesporter har återkommande uppmärksammats i media under 
senare år och även andra benämningar som äventyrssporter, friluftssporter, ex
tremsporter och multisport har figurerat. Att kalla dessa aktiviteter för ”spor-

1. Citatet är hämtat från intervjuer som utförts av mig själv. Det gäller de flesta av citaten i 
kapitlet, om ingen annan referens anges. Några citat från eget intervjumaterial förekommer 
även i andra av mig publicerade artiklar, i dessa fall refereras även till dessa.
2. Jfr även Per Nilssons resonemang om kropp och identitet i kapitel 9 här i boken.



ter” kan däremot ge flera och olika associationer och det är inte sällan som 
utövarna själva använder delvis andra ord eller begrepp för att beteckna vad 
man gör. Låt oss ta ett konkret exempel. Att utöva ”sport’klättring, en sporti- 
fierad form av klättring, uppfattas bland klättrarna själva som tränings- och 
tävlingsklättring på små närliggande övningsklippor med färdigpreparerade 
säkringar eller på konstgjorda klätterväggar inomhus. ”Äventyrs ’klättring, el
ler som det numera kallas ”traditionell” klättring, är något annat. Där hand
lar det inte om tävlingsklättring, utan om klättring på stora berg i fjällen eller 
alperna, där man själv ohast får placera sina egna säkringar. Det är denna mer 
klassiska form som ickeklättrare troligtvis brukar associera till när de hör talas 
om klättring eller klättrare. En traditionell klippklättrare skulle kanske inte 
känna igen sig i beskrivningar som sportklättrare, äventyrssportare eller ex- 
tremsportare.

Att jag i detta sammanhang ändå föredrar att använda termen sport, och 
då istället för exempelvis termen idrott, har främst att göra med att dessa akti



viteter ständigt återges i medierna som olika former av ”sporter”.3 Jag har 
dock valt att kalla dem för ”upplevelsesporter” då man kan säga att det är 
upplevelser i förbindelse med starka känslor som står i centrum. Uttalanden 
från utövare om sina upplevelser i samband med utövandet får inledningsvis 
ge prov på vad jag vill lyfta fram.

Känslan att vara ute en hel dag och vara alldeles tagen av någonting, ja, man 
fastnar verkligen för det... klättring har något speciellt, man är så fokuserad 
så att allting annat försvinner i huvudet. Man kan hålla på och klättra en hel 
dag och efter den här dagen inser man att man inte tänkt på något annat än 
det man hållit på med precis då. Detta var helt nytt för mig, andra sporter jag 
utövat kunde man alltid tänka på massa andra saker samtidigt... det är ju 
fokus på det man håller på med just då, det blir så påtagligt.
Det är en sådan totalupplevelse... Jag tycker jag mår himla bra när jag får 
vara ute och klättra, klättringen tillåter inte att man tänker på en massa an
nat, det är verkligheten just då, det finns ingenting annat just då, det krävs 
total koncentration... allt är himla vackert, det är estetiskt att även hemma 
sitta ute på en klätterklippa och se solen gå ned över fastlandet.

Ja det är mycket känslan alltså, rent naturmässigt om man ska kalla det för 
det, man kan inte komma närmare känslan av att vara en fågel.

Man behöver den där totala fokuseringen när man är ute, för att få det här 
flytet och för att inte skada sig. Jag tror att den kommer rätt så självmant. 
Man är ute i naturen och man är ute och rör på sig, det har ju också en mental 
inverkan att vara ute och röra på sig, och så det här att man liksom måste vara 
med hela tiden.

I början var det mer en skön känsla, det sitter fortfarande kvar bara den här 
känslan att man kommer upp två meter ovanför backen, att man har gjort 
någonting själv och hållit sig kvar däruppe. Sedan har det där växt mer och 
mer och vad man får ut av det där är att man får alla sinnen tillfredställda i 
stort sett. Det är det som är det svåra att förklara egentligen vad det handlar 
om. Man får vara ute i naturen, man får flyga och träffa lite fåglar och andra 
saker då, så får man en utsikt som är enorm, man får ställa rädsla på sin spets 
vissa gånger och då är det nästan som man vore schackspelare emellanåt, fan 
idag ska jag inte hålla på och flyga. Sedan kan det gå över på några sekunder 
och då är allting bra igen, för man har märkt att naturens krafter är otroligt 
starka.

3. De etymologiska rötterna till synonymerna kan dessutom hävdas vara direkt motsatta. 
Ordet idrott'i.r fornordiskt och dess ursprungliga betydelse är närmast färdighet, medan ordet 
sport har en romansk rot som står för förlustelse, något som bättre kan sägas beskriva delar av 
just äventyrsaktiviteternas innebörd. Se även Franzén, M. (1994), s. 233, där han inlednings
vis diskuterar termerna sport och idrott.



De känslor som hör samman med stunderna som utövarna skildrar verkar 
vara några av de mest intensiva och mest tillfredställande kroppsliga upplevel
ser man kan ha i livet. Vi minns inte allt vi sett, hört och känt, men det vi 
upplevt som verkligt njutbara ögonblick är lättare att minnas och vårt ”inre” 
lyfts till följd av dem. Det är svårt att förklara, men ändå verkligt.

Men ”vadå” upplevelser? Har vi inte alltid på ett eller annat sätt upplevt 
vår omvärld och de aktiviteter vi varit involverade i? Givetvis, men själva talet 
om upplevelser, att fokusera på och att framhäva själva upplevelsens betydel
se, har under senare år blivit allt mer vanligt. Ord eller begrepp som upplevel
seindustrin, upplevelsesamhället och upplevelsebaserat lärande används numera 
flitigt. Inte minst via mediernas beskrivningar av olika aktiviteter visas ofta 
exempel på människor som söker starka upplevelser i form av äventyr, spän
ning och utmaningar. Det finns också ett allt större utbud av kurser inom 
bl.a. friluftslivet, resebranschen, personlighetsutveckling, ”team building” 
och ledarträning med denna inriktning. Aktiviteterna förväntas ge individen 
ökad frihet att uttrycka sig som man själv vill. ”Upplevande” genom aktivite
ter blir allt viktigare för många människor och fyller samtidigt allt mer av 
dagens s.k. ”kompetensutvecklingsutbud”. Starka upplevelser via sporter kan 
dessutom ses som ett sätt för många ungdomar och vuxna, att uttrycka en 
speciell smak och stil, att vara någon här och nu, eller att bli någon i en ”möj
ligheternas” framtid.4

Fokuseringen på upplevelser är också kopplad till fritidens ökade betydel
se. Det verkar som om vi mer och mer bejakar en aldrig sinande ström av 
upplevelsekvaliteter via olika fritidsaktiviteter. Det är framför allt de ”inre” 
upplevelserna som de senaste åren framhävs som centrala. Samtidigt leder 
dessa iakttagelser till eftertanke över inflytandet av den kultur vi lever i, dess 
påverkan och gränssättning för vad som kan sägas om eller hur vi beskriver 
upplevelser, eller vad som är möjligt att beskriva inom den språkkultur vi 
vistas och lever i. Givetvis får dessa villkor betydelse för hur vi förstår oss 
själva och tolkar det upplevda. Det påverkar även språket när vi använder 
begrepp för att beteckna det vi är med om och ”upplever”.

Att vi beskriver eller ”förstår”, tolkar, upplevelser på ett visst sätt, i ett visst 
sammanhang, och även varför vi väljer vissa sätt för att uppnå vissa upplevel
ser, kan naturligtvis förklaras utifrån olika perspektiv. Oavsett skäl till varför 
man en gång i tiden påbörjade en aktivitet, kan man ändå spekulera i vad som

4. Nilsson, P. (1998). Utmärkande i boken är de för individen ”stora projekten” som identi- 
tetsskapande, fritids- och livsstilsval, reflexivitet och iscensättning av sig själv.



”driver” en del människor att ständigt upprepa en viss aktivitet5 som de sär
skilt säger sig njuta av, för att uppnå njutningen igen, trots bristen på yttre 
belöningar.

Om du skulle fundera på en fråga som du tycker skulle vara intressant att ställa i 
samband med klättring, vad skulle det vara for fråga?
Jag skulle gärna vilja veta drivet bakom det, om man tittar på alla dom här 
som hållit på att klättra i 15—20 år, ja kanske ännu längre, vad är det som 
liksom...
... som gör att dom inte slutar?
Ja, eller sådana som håller upp ett par år och som sedan kommer tillbaka... för 
någonstans finns ju lockelsen, det kan inte bara vara klättringen i sig, utan det 
måste vara mycket, mycket mer eller flera sammansatta bitar som gör att det 
blir en helhet av det, och den helheten borde se ganska likartad ut för dom 
flesta som håller på med det här en längre tid.
Har du några idéer om vad det skulle kunna handla om, de här ”bitarna ” och 
”helheten ”?
Dels tror jag det finns en utmaningsdel i det, och sedan det här att man gillar 
att vara ute, att vara ute i naturen liksom, och så det här att man aldrig nå
gonsin blir helt fullärd, att det alltid finns någonting att upptäcka.

Kommentarer från ytterligare några utövare:

Hur kommer det sig att du fortfarande håller på så här fast du konfronteras med 
att folk kanske tycker att du är märklig?
För att jag tycker det ger så mycket, jag tycker att det ger otroligt mycket. 
Ger vad då?
Ja, lycka, tillfredsställelse, glädje.

Vad är det sämsta med den här skidåkningen?
Det har ett sådant sug i kroppen på en. Nej, men det går inte att låta bli, man 
måste fortsätta och fortsätta och fortsätta.
År det dåligt?
Det gör att livet blir lite mer komplicerat ibland när man måste försöka styra 
upp det så att man har möjlighet att göra det och det blir ett väldigt okonven
tionellt liv... men det gör det väldigt intressant samtidigt. Jag vet inte vad det 
är som är negativt, nej, jag har svårt att svara på det.

Vad är det som gör att du förfarande håller på?
Att det alltid finns en nyhet tror jag, det finns alltid en ny utmaning, det 
finns alltid en ny led, ett nytt ställe, alltid ett nytt...

5. Aktiviteter som ofta innebär mycket mödosamma förhållanden och situationer, ja rent av 
slitsamma. Utomstående betraktare förstår inte hur deltagarna kan stå ut, att de fortsätter 
utövandet etc.



Till sist två utövare som svarar på frågan vad som är så speciellt tilltalande 
med det de gör:

Man tycker att det är rätt häftigt just det här, det är framförallt friheten och 
naturupplevelsen... alltså naturens krafter... Det finns alltid någonting mera 
liksom att hämta... det är därför man har hållit på så länge... Motionen i sig 
är en bra biprodukt, men det är inte därför man gör det.

Det är alltid någonting nytt eller ny sak som händer varenda gång man är ute 
och jag tror det är mycket det som drar en vidare, att man är så, ja det är så 
pass fascinerande alltihopa. Det är svårt att beskriva.

Vad som står i fokus

I föreliggande kapitel är syftet att rikta fokus på vissa upplevelser under sport
utövning och då i samband med kroppsliga äventyrsaktiviteter. Tonvikten i 
dessa aktiviteter ligger i egenvärdet eller det som ibland har kallats för idrotts- 
och sportutövningens unika värde, till skillnad från rena investeringsvärden.

Egenvärdet erhålles genom handlingar som man gör för deras egen skull 
och inte för att man förväntar sig någon framtida fördel av dem. Det är själva 
handlingen i sig som är belöningen. Mitt intresse är att försöka förstå vad 
utövarna säger sig uppleva och vad de framhåller som viktigt om verksamhe
tens innehåll i samband med handlandet. Således är ambitionen att studera 
ett skeende speglat i utövarnas reflektioner av sina upplevelser.

Med hjälp av intervjucitat kommer jag att skildra några av de upplevelse
kvaliteter som verkar vara av väsentlig betydelse för upplevelsen av ”egen
värde”. Därefter följer en diskussion om möjliga pedagogiska konsekvenser. 
Förutom en del sammanfattande kommentarer utvecklar jag avslutningsvis 
även några möjliga tolkningar till den äventyrs- och upplevelsetrend som un
der senare år blivit allt mer påtaglig. Resonemangen i kapitlet bygger i huvud
sak på egna studier om utövare av upplevelsesporter och de flesta utsagorna är 
hämtade därifrån.6

I denna text finns inget resonemang om motiven för ett visst val av sport
utövande. Jag belyser heller inte frågan om upplevelsen av att vara en viss 
sorts sportutövare, ”att bli sedd tillhörande” en speciell kategori sportutöva

6. Några tidigare studier jag genomfört om äventyrssportare och som delvis ligger till grund 
för resonemangen i detta kapitel finns publicerade i artiklarna: ”Om motiven för att utöva 
’Aventyrsidrott’ ”, Arnegård, J. (1996) och ”Äventyrsidrott och äventyrsidrottare”, Arnegård, 
J. (1997).



re.7 Därmed vill jag inte säga att dessa aspekter skulle vara mindre intressan
ta, tvärtom, men dessa frågor far behandlas i ett annat sammanhang.

Teoretiska utgångspunkter och begrepp

I studier där individen själv ger uttryck för vilka syften som uppfattas som de 
viktigaste och av vilka anledningar man ägnar sig åt olika former av kropps
övning har Lars-Magnus Engström kunnat urskilja ”två huvudgrupper av 
förnuftsmässiga, rationella, förklaringar om avsikten och meningen med 
verksamheten”.8 9 Den ena av dessa värdesfärer kallar han egenvärden, den 
andra för investeringsvärden. Med egenvärde menas att en aktivitet kan ha ett 
värde i sig, dvs. spänningen, äventyret och att ha roligt för stunden är det 
eftersträvansvärda. Det är här och nu som är viktigt. Det är den njutbara 
upplevelsen under själva aktiviteten som är belöningen, det unika värdet. In
vesteringsvärden handlar däremot om värden i form av investeringar för att 
vinna prestige och nå goda tävlingsresultat eller för att det är nyttigt.

Samtidigt som en utövare kan framhålla själva upplevelsen som central i 
en aktivitet kan det även finnas ett prestationsmotiv inblandat. Det kan 
handla om att klara av att klättra uppför en speciell klippvägg under besvärli
ga omständigheter eller att åka skidor utför en riktigt svår bergssida. Bedrifter 
av detta slag kan även utmynna i viss uppmärksamhet och erkännande. För 
en utomstående kan det vara svårt att tolka vad det är som utövarna fokuserar 
på. Detta är heller inte alltid tydligt för utövarna själva. Fokus kan också skif
ta under aktivitetens gång. Det är givetvis inte bara utövare av upplevelse
sporter som betonar upplevelsemodellens attribut. Även utövare inom verk
samheter där prestations- och/eller nyttomodellen betonas, som i tävlings- 
eller motionsidrott, rapporterar om njutbara upplevelser i samband med både 
träning, tävling och motionerande. Dock är det inte ”den upplevelsen” som 
framstår som den mest centrala i de sistnämnda aktiviteterna. Men där egen
värdet styr tycks njutbarheten vara det huvudsakliga.

Glädjen och välbefinnandet samt känslan av förmåga och kontroll, som 
utövare av bl.a. olika sporter upplever, brukar i forskning på området benäm
nas som flöde eller flow? Andra uttryck som förekommer är ”förhöjd medve-

7. Se Åsa Bäckströms kapitel 6 här i boken, som tar upp den aspekten.
8. Engström, L-M (1999).
9. Förutom Mihäly Csikszentmihälyis bok Flow. Den optimala upplevelsens psykologi (1992) 
kan även följande vara till hjälp i fördjupade studier kring bl.a. begreppet flow: Beyond Bore
dom and Anxiety. Experiencing Flow in Work and Play (1975). Den är särskilt forts. ►



I
tandenivå”, ”stark koncentration”, ”intensiv lyckokänsla”, ”vara som i trans”, 
”helt fokuserad” eller ”få en kick”. Den ungerskfödde amerikanske forskaren 
Mihåly Csikszentmihälyi (uttalas ”Mihäj Tjiik-sent-mi-häji”) beskriver deep 
flow som en djup lyckopräglad känsla, en rörelse eller ett flyt i sitt inre som 
utövare av en aktivitet kan känna, ett koncentrerat handlande i vilket indivi
den är uppmärksam på sitt handlande men inte uppmärksam på sin upp
märksamhet. Han menar vidare att för utövare som söker en sådan upplevelse 
är det typiskt att de bedriver sin verksamhet helt för dess egen skull. De går 
helt upp i aktiviteten och är så uppslukade av vad de gör att ingenting annat 
tycks betyda något. Själva upplevelsen anses vara så njutbar att man vill fort-

y forts.not 9 intressant eftersom den innehåller hans tidiga arbeten där många empiriska 
redogörelser och omfattande teoretiska resonemang, som ligger till grund för hans senare 
forskning, beskrivs. Antologin Optimal experience. Psychological sudies of flow in consciousness 
tillsammans med Isabella Selega Csikszentmihälyi (1988) beskriver den teoretiska modellen 
och metodologin i forskningen om ”Optimal experience” samt ger exempel på flowkonceptet 
från en mängd olika situationer. I Being Adolescent. Conflict and growth in the teenage years 
tillsammans med Reed Larson (1984) diskuteras framförallt ungdomars tankar och känslor 
kring skola och fritid.



sätta att göra det, även om priset är högt, bara för glädjen av att göra det. 
Utövarna använder alla sina krafter och förmågor, får omedelbar återkopp
ling eller feedback på det de gör, känner kontroll och upplever djup glädje.

Allting stämmer, känner inte att jag är ”ute och cyklar”, en lyckokänsla. Mer
som en utdragen känsla att ingenting annat existerar än just den biten.

Att känna sig som ett med det man gör, att veta att man har kapaciteten och 
åtminstone för tillfället känna att man har ”kontroll över sitt öde” och att 
samtidigt kunna njuta, är med andra ord att uppleva flow. De mycket fysiska 
eller ”kroppsliga” upplevelsesporterna verkar erbjuda goda möjligheter till 
detta vilket gör att dessa sporter blir särskilt intressanta att studera. Man skul
le också kunna tala om det som förändrade medvetandetillstånd i samband 
med kroppsutövning.

För att kunna ge perspektiv på upplevelsen under själva utövandet kan 
Csikszentmihålyis mycket omfattande empiriska studier och teoretiska reso
nemang om optimala upplevelser, som i sin tur grundar sig på begreppet flow, 
vara till hjälp. I korthet går resonemanget ut på att upplevelsekvaliteten max
imeras när situationer innehåller möjligheter att handla (utmaningar) som 
överensstämmer med den egna personens förmåga, kapacitet eller kompetens 
(färdigheter) att agera. Det råder helt enkelt balans mellan utmaning och fär
dighet. När man befinner sig i en sådan ”flowkanal” leder detta till positiva 
upplevelser av förändrade medvetandetillstånd, människor engagerar sig och 
lär. Det brukar kallas att man ”har flyt”, allt stämmer och verkar gå som det 
ska, det finns just då inga utmaningar som inte är möjliga att klara av, detta 
känns tydligt - ja man vet det bara.

Något som ter sig relativt enkelt inom just upplevelsesporterna är att ut
övarna själva kan öka svårighetsgraden och samtidigt väga upp denna ökade 
svårighet med en motsvarande ökad förmåga. Utmaningen kommer i och 
med detta att ligga på ”rätt nivå”. Den känns tillräckligt krävande men ändå 
möjlig att klara av. Resultatet blir en progression av deltagarnas färdigheter, 
som dessutom sker i ett upplevt både komplext och mycket stimulerande 
sammanhang. Detta är möjligt då aktiviteterna erbjuder tydligt differentiera
de nivåer av utmaning, men också ger påtaglig och omedelbar feedback.

Det är viktigt att betona att en optimal upplevelse inte är ett s.k. ”objek
tivt” mått på vad som skulle kunna uppfattas vara det optimala för en viss 
person (vad förresten det nu skulle vara). Istället ska det förstås som det ”op
timala för en själv”, med andra ord en ren subjektiv bedömning. Om vi tar



klippklättring som ett exempel10 11 så är det en aktivitet som de flesta männi
skor försöker att undvika och som till och med rutinerade klättrare ibland 
räds - när valet att klättra inte är frivilligt. Men under gynnsamma förhållan
den erfar utövarna en mycket stimulerande och stark upplevelse. För att för
stå hur detta är möjligt, är det inte tillräckligt att endast känna till de delvis 
”objektiva” kännetecken på den yttre stimuli som finns med i sammanhang
et, eller förebilden för utövarens inlärda associationer till lämpliga och trevli
ga upplevelser, skriver Csikszentmihälyi. Vad som krävs är en ansats som be
traktar helheten, dvs. utövarens personliga målsättningar och förmåga samt 
dennes subjektiva bedömning av de yttre förhållandena. Det är den komplexa 
Interaktionen mellan dessa subjektiva processer som verkar bestämmande för 
huruvida individen uppfattar en aktivitet som verkligt njutbar och stimule
rande, till skillnad från att endast uppfattas som trevlig, menar Csikszent- 
mihålyi.

Låt oss också ta en närmare titt på orden uppleva, upplevelse och känsla. 
Att uppleva ska här förstås som att vara med om eller bli direkt berörd av 
något som gärna är anmärkningsvärt på något sätt. Det kan också innebära 
att man uppfattar och värderar på ett mer känslomässigt plan (ej rationellt) 
utan att bilda sig en klar åsikt. En upplevelse ska vidare förstås som något 
man upplevt, men kan också innefatta en svårbeskrivbar eller oanalyserad 
helhetskänsla. Ett exempel på detta är ”upplevelseläsning”, en läsning där 
upplevelsen är det viktiga i motsats till läsning för att skaffa information eller 
liknande. Ordet känsla är som synes nära förbundet med ordet upplevelse. 
Mer allmänt definieras ”känsla” som en (kroppslig) upplevelse som uppkom
mer av yttre eller inre förnimmelse och kan i detta sammanhang också ses 
som förmåga till själslig inlevelse och engagemang.11

Upplevelsekvaliteter

Utövare av upplevelsesporter som jag intervjuat framhåller ständigt upplevel
sen och känslan som det centrala, som något att sträva efter. Men vad är det 
då de säger sig uppleva och känna när de utövar sina äventyr? Utmärkande är 
särskilt framställningar om kroppen och att röra på sig, vara ute och känna på

10. Klippklättring innehåller dels risk för kroppslig skada, dels ger den inga skönjbara yttre 
belöningar. Därför är den ett utmärkt exempel på en aktivitet med flera komponenter som 
tillsammans får betydelse för flowtillståndet.
11. Norstedts svenska ordbok (1990), s. 540 och s. 1097.



naturens krafter och villkor. Vidare talas det mycket om olika utmaningar 
och fokusering; en intensiv närvaro i nuet då ”allt annat kopplas bort”, och 
om upplevelser av lycka och njutning samt att känna kontroll. Det handlar 
således om något flerdimensionellt; dels det fysiska, att få utlopp för den 
kroppsliga energin eller känna kroppen i rörelse, dels att uppleva detta i sam
band med komplexa utmaningar som kräver total fokusering och som man 
samtidigt klarar av, där ute i naturen.

Jag tror det handlar mycket om spänning och det fysiska, att jag får utlopp 
för min energi helt enkelt, fysisk energi.

Detta konstaterar en klättrare och hon fortsätter att förklara:

Det är rörelserna, det är olika typer av rörelser. Inte så att man tänker, nu 
skall jag maxträna, men att tillfredställa ett mångfaldigt behov tror jag.

En annan klättrare menar att han är ”en fysisk person” och att:

kroppen är väldigt viktig i detta att uppleva njutning, att det är en sådan stor 
del för känslan i huvudet.

Utövarna säger för övrigt att de alltid varit mycket aktiva, och att det är olika 
upplevelser i samband med rörelse man söker. Inte så att de tänker på att 
”träna” kroppen hela tiden, men att det mer handlar om att tillfredställa ett 
mångfaldigt kroppsligt rörelse- och upplevelsebehov. Kroppen i rörelse åter
finns hela tiden som grundackord i de olika upplevelsekvaliteterna.

Det som verkligen ger någonting, det är att vara ute i bergen och känna att 
man är där på bergens villkor, att man är väldigt liten och att man kanske kan 
komma närmare naturen, för att det är en sådan stor kraft i naturen. Det är ju 
det som är ”suget” för oss.

Bland upplevelsesportarna finns en mycket stor drivkraft och önskan att 
komma ut, att vara ute. Detta ”utesug”, som off-pisteskidåkaren i citatet ovan 
ger uttryck för, kan uppfattas som att på något sätt vara förenat med kropps- 
intresset, en inriktning mot att vilja, eller snarare behov, av att röra sin kropp 
och uppleva den (eller med den). ”Det faktiskt kryper i kroppen på mig” 
säger en av kvinnorna i intervjuerna om det går en hel helg utan att hon får 
vara ute och klättra. Här handlar det om att uppleva sig som kropp i samspel 
med en mer varierande och komplex utemiljö där bl.a. rörelsefrihet och rör
elselängtan får fritt utlopp i görandet — en kontrast till det vardagliga.



Det gäller att förflytta sig i luften dynamiskt. Att förflytta sig med greppen i 
luften. Som en apa... Det finns en enorm tillfredställelse i att känna alla sina 
skrymslen i kroppen och hitta balansen. Det är en känsla av glädje och obe
hag. Både och. Det är en enormt stark upplevelse som man inte får i det 
normala livet.12

Man skulle kunna uttrycka det som att upplevelsesportens starka kroppslig
het medför att ”ute-övarna” förnimmer naturen i hela kroppen.

Hur upplevde du själva klättrandet just när det kändes så där bra?
Då kommer vi ju in på det här med kontakten med naturen. Jag känner det 
som att jag liksom sitter ihop med hela berget och det spelar ingen roll om 
det är klippklättring eller något annat... berget och jag samarbetar. Känns 
precis som om man får meddelanden från själva naturen, att någonstans 
känns det som man är en del av naturen. Det känns inte som det är jag, utan 
berget säger åt mig att ta där, ta där och där sitter dom bästa greppen.

Du nämnde även tidigare det här att man vill ut, men vad är det som gör att 
man vill ut?
Jag har ju ett sådant yrke att jag mest sitter inne och vill ut och då har jag 
liksom en drift att... både kroppen och det mentala så att säga som vill ut... 
att kanske känna friheten på något sätt, att känna att ingenting håller en fast 
liksom.
Frihet, hur då menar du?
Frihet att... jag är ju uppvuxen på västkusten, och där finns det öppna land
skapet, jag skulle t.ex. aldrig kunna tänka mig att flytta in i mitten av Sverige, 
då tror jag i alla fall att jag skulle känna mig låst på något sätt. Även om man 
har friheten att ta sig ut i naturen där också, jag tycker om vatten, och jag 
tycker om kontrasterna i miljön. Det som också driver en ut är att man kan
ske vill träffa på något nytt, se något nytt.

Fascinationen för naturlandskapet är som sagt påtaglig. Att kroppsrörelsen är 
viktig för utövarna är det ingen tvekan om, annars skulle de kunna inta en 
mer passiv hållning (promenera och sitta ned) för att betrakta en ”vacker” 
omgivning. Betraktandet sker oftast i samband med någon krävande, fysisk 
aktivitet. Likväl som kroppen i rörelse kan ses som viktig i mötet med natur
dimensionen blir på samma gång uteliv i naturen om än viktigare för kropps- 
dimensionen. Att röra på kroppen kan man som bekant göra i många olika 
miljöer, men ett berg hittar en klättrare bara där bergen finns. Det verkar 
handla mer om en mycket stark och alldeles särskild tillgivenhet för natur
miljön.

12. Fritz, L. (2001), s. 45-46.



Varför blev det klättring?
Jag bara, jag kände det direkt att det var...
Hur kom du på det?
Nej, jag har alltid, för det första så har naturen, jag tror naturen var ju det 
som jag fastnade för, att vara ute och kunna sporta på det sättet i naturen.

I analysen och tolkningsprocessen av intervjuutsagorna framträder, förutom 
kroppen i rörelse och utelivet i naturen, ett par upplevelsekvaliteter som samti
digt innefattar olika innehållselement. Det handlar dels om det komplexa; att 
utövandet upplevs som krävande och svårt att behärska, dels om en central 
upplevelse och känsla av kontroll. Dessa kvaliteter verkar vara av betydelse för 
upplevelsen av ”egenvärde”, ett värde som i sin tur uttrycks med ord som 
exempelvis ”frihet” och ”en obeskrivlig känsloupplevelse”.

Jag tycker klättring är väldigt komplext, det är styrka, smidighet, huvud, na
tur och allting på en gång.

Lockelsen, det attraktiva och behagliga, blir samtidigt både det enkla och det 
komplexa. Det enkla i form av klarhet i avsikt, syfte och mening. Det kom
plexa i form av aktivitetens många krävande utmaningar.

Det komplexa - de många krävande utmaningarna

I upplevelsesporterna ska hela tiden problem lösas och många menar att just 
detta är anledningen till att de blir så uppslukade och hela tiden fortsätter 
med sitt utövande. Det är som ”att lägga ihop bitar eller som att lägga pussel”, 
säger en utövare, och att ”alltid planera framåt”. Det komplexa innebär att 
det inte bara är en utan flera sammansatta utmaningar, en krävande verksam
het där ett stort engagemang och allvar är en förutsättning. Påtagligt i ut
övandet är exempelvis inslaget av kreativitet, vilket kan innebära att en aktivi
tet som av allmänheten kanske uppfattas som ”äventyrssport” (upplevelse
sport) inte anses vara det av utövarna själva. En kvinna som ägnar sig åt både 
klättring, off-pisteskidåkning och skärmflygning säger om Bungy Jump:

Att stå högst upp på en lyftkran med en snodd kring foten och bara vänta på 
ett tecken att kasta sig rätt ut verkar stolligt - Bungy Jump ger inte uttryck 
för någon kreativitet.13

13.Jofs, C. (1995). Intervju i Dagens Nyheter där Bungy Jump bl.a. refererades till som en 
äventyrssport.
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Upplevelsesportarna framhåller aspekter som: ”man måste vara med hela ti
den”, ”svårt att behärska”, ”innehåller seriösa situationer” och att det är ”flera 
bitar och inte så enkelspårigt”. Att det många gånger är strapatsrikt och an
strängande, i vissa fall till och med mödosamt, förefaller mer som en närmast 
oreflekterad acceptans av något i aktiviteten inneboende, ett ”naturligt” in
slag, som man samtidigt också kan välkomna.

Det var mycket turskidor överhuvudtaget däruppe i vår fjällstuga. Det fanns 
inga liftar eller sådana saker alls... Så det blev att jag trivdes jävligt bra om jag 
fick sticka ut på ett kalfjäll i taskigt väder, jämfört med att åka runt i ett spår, 
för det tröttnar jag på direkt, och det är likaså nu. Vi hade ju varken el eller 
vatten hos oss, utan att man fick hämta vatten uppe på myrarna och då var 
det jävligt roligt, dels kunde man sitta på långpulkan och åka ned med den. 
Det var ett släp att sticka ned två och hämta och sedan gå upp igen och få 
jobba lite för varje grej. Man trivs lite bättre ju jävligare det är, man får lite 
bevis på sig själv, att man klarar av det i alla fall.

Senare i intervjun ger samma person återigen uttryck för denna inställning, 
men då på ett mer ironiskt sätt:

Jag vill få ut någonting. Jag har varit två gånger på sommarsemester i soliga 
länder, en gång var jag där när jag var 15 år och då förstod jag inte vad jag höll 
på med, nästa gång var jag 25 år och då insåg jag att en vecka på Kreta var 
jävligt hårt.

En annan säger:



Det är mycket glädjen i äventyren... ja, det får gärna vara lite jävligt ibland 
alltså, just i dom här utmaningarna... men jag gillar det där att det kan vara 
lite eländigt.

Det verkar inte främst vara rekreation eller avkoppling som ”gäller”, enligt en 
klättrare:

Jag kopplar ju av fullständigt när jag är i stallet... men det är ändå inte lika 
uppslukande. Stallet är mera avkoppling och rekreation, det är inte lika invol
verande.

Citaten ovan uttrycker på något sätt en betecknande hållning bland utövarna 
i hela intervjumaterialet. Att det man utövar uppfattas som komplexa krav 
kan förstås utifrån ett antal delelement ingående i denna upplevelsekvalitet. 
Dels har det återigen med det rent fysiskt kroppsliga att göra, kroppen i rörel
se. Handlingar utförs med hjälp av ”kroppens egen kraft” och man gör det 
”för egen maskin”. Att det är du själv som ”måste göra jobbet” ses som själv
klarheter.

Du går med stighudar av egen kraft upp på en topp eller kanske en sluttning 
som du sedan kan åka utför. Tjusningen är att komma upp på toppen för 
egen maskin och sedan åka utför.14

Jag åker skidor och windsurfar också... Det ska vara lite fysiskt, det ska inte 
vara så lätt. Jag har provat isjakt för två år sedan... men det var inte det här 
fysiska på samma sätt, man bara la sig i den här och skotade in och behövde 
inte ta i någonting, så jag fastnade inte riktigt för det. Med klättringen, skid
åkningen och windsurfingen är det ju hela tiden du som måste göra jobbet.

Dels kan man säga att det handlar om mentalt krävande ”element” som för
mågan till strategiskt tänkande och problemlösning, att vara kreativ och ut
forskande. Men det handlar också om att övervinna rädslan för fara eller risk, 
något som utövarna för övrigt framhåller vara mycket starkt knutet till den 
totala fokuseringen eller intensiva koncentrationen som krävs.

Att det är fysiskt rätt påfrestande, det tycker jag är skönt, man får alltså käm
pa och slita och sedan är det mycket mentalt, du måste hålla koll på både dig 
själv, hur du själv reagerar, du måste hantera situationer hela tiden, lösa pro
blem som dyker upp, mycket slutledningsförmåga, ta in mycket intryck och 
sortera fakta osv.

Men det är också det här med att övervinna problemen, att klara av att göra 
någonting som känns väldigt svårt eller nästan omöjligt.

14. Arnegård, J. (1996), s. 31.



Utövandet har en kreativ sida, det ska hela tiden lösas problem och det är 
därför det är så uppslukande.

Tjusningen med klättringen är att man helt plötsligt bara måste lita på sig 
själv, man måste ta saker i egna händer.

Ja någonstans vet man ju vilka faror som finns, och det är ju dom man försö
ker minska eller undvika. Faran är en del i helheten, det är en del i triggandet. 
Det skulle ju inte vara så himla kul om allt vore säkert.

Men vad utövarna under olika situationer själva väljer att definiera som ut
maningar med komplexa krav blir avgörande för den färdighet som anses 
nödvändig. Därmed kan ”vad som är en komplex utmaning” också ses som 
ett skapande. Man skulle kunna uttrycka det som att det mer handlar om den 
handlingsberedskap en person tror sig besitta i förhållande till den upplevda 
utmaningen. Även självbild skulle kunna vara ett möjligt begrepp i samman
hanget förutom färdighet, förmåga, skicklighet, kapacitet eller kompetens. 
Självbilden, uppfattningen en person har om sig själv, är i sin tur baserad på 
en självvärdering som speglats genom andras bedömningar, sociala jämförel
ser och processer. Utifrån denna självvärdering observerar individen sina 
handlanden och bygger upp den egna självbilden.

Utövarna talar också om att ”offra bekvämligheten och tryggheten”, ”tän
ja på gränserna” eller ”våga spränga murar”, ”testa sig själv” och ”känna på 
sitt eget motstånd”, ja ”övertrumfa sig själv”. Dessa utsagor kan likafullt tol
kas som hörande till det komplexa, som möjliggör förändrade medvetandetill
stånd i samband med utövandet av upplevelsesporter. Detta tillstånd känne
tecknas av att utövarna bl.a. säger sig vara fullständigt koncentrerade på upp
giften för stunden, ej medvetna om tiden och helt uppslukade i aktiviteten - 
de blir ett med den. Dessa rapporter kan förstås som att känslan av att verkli
gen uppleva omgivningen intensivt förstärks när bekvämligheterna är bort
skalade.

Jag vågar offra bekvämligheten och tryggheten... Jag vågar ge mig in på vägar 
där jag kanske inte har någon som helst kunskap ibland och där jag vågar 
spränga murar som är oöverstigliga.

Man måste anpassa sig till en massa tuffa, ja hårda, mer krävande förhållan
den. Man måste klara av att må bra i en miljö som kanske inte är den lättaste 
att må bra i osv.



Kontroll - från trygghet till frihet

Jag kör ju långfärdsskridskor sedan rätt många år tillbaka, och där har det 
alltid varit så att jag tyckte det var roligare att vara ute på försäsongen när 
man åker i november och i december, när det är lite folk ute och lite tunnare 
isar och lite roligare att hålla på med. Sedan när det har frusit på i februari, då 
är det inte lika roligt att hålla på längre. Så att jag tror fortfarande det är 
någonting utav utmaning som man söker och lite mer än vad som ges. Men 
fortfarande så att det ligger under kontroll hela tiden.

Tillfredsställelsen över att känna kontroll är ett återkommande inslag i inter
vjuerna. Kontrollkänslan är kopplad till en i det närmaste absolut tilltro till 
den egna handlingsberedskapen under själva utövandet. Denna beredskap 
innefattar särskilt spännings- och utmaningsmomentet att kunna bedöma 
och analysera både möjligheter och risker. Möjligheten till kontroll ligger inte 
så mycket i själva aktiviteten utan snarare mer hos utövaren. Csikszentmi- 
hålyi menar att ”det som människor njuter av inte är känslan av art ha kon
trollen utan att i svåra situationer utöva kontroll. Det är inte möjligt att upp
leva en känsla av kontroll såvida man inte är villig att ge upp den trygghet 
som säkerhetsåtgärder innebär. Det är bara när utgången är oviss och man har 
möjlighet att påverka utgången som man verkligen kan veta om man har nå
gon kontroll över vad som händer”.15

Jag känner att jag lever mycket mer när jag inte sitter på ett kontor och har 
allting, och vet exakt hur allting ser ut... Jag känner att jag blir lite väl trygg- 
hetsskadad då, och det är otroligt nyttigt att rycka undan mattan, att ge sig ut 
på hal is och offra tryggheten. Då känner jag att jag lever riktigt ordentligt.

Vi har inte det där andra i livet. Vi har inga barn, inget regelbundet arbetsliv, 
ingen trygghet i en tjänst. Vi går mot utmaningen i klippan... vi vill få något 
gjort.16

Bland upplevelsesportarna talas det generellt mycket om frihet, att välja själv, 
göra det man vill och inte göra som alla andra. Det kan tolkas som en strävan 
efter självständighet och oberoende, en rörelse bort från kontrollerade aktivi
teter (yttre faktorer, utanför utövaren), inrutade och förutbestämda, till upp
levelse av kontroll under aktiviteter (inre faktorer, hos utövaren själv) utan 
synbara ramar och regler.

Att utövarna upplever sig kunna avpassa balansen mellan utmaning och

15. Csikszentmihälyi, M. (1992), s. 85.
16. Fritz, L. (2001), s. 45.



färdighet kan också kopplas till känslan av kontroll, det blir möjligt att lyckas. 
Detta kan ses som ett resultat av att processen, istället för produkten, fokuse
ras i aktiviteten. Om produkten blir det väsentliga, exempelvis som att vinna 
en match inom traditionell tävlingsidrott, är detta i mycket större utsträck
ning bortom utövarens egen kontroll då denna faktor påverkas av att det sam
tidigt finns andra deltagare med. Det blir svårare att förlora sig själv i aktivite
ten då man genom andras, ”motståndarnas”, prestationer blir medveten om 
sin egen prestation. I icke tävlingsinriktad sportutövning är denna aspekt inte 
närvarande på samma sätt men kan givetvis förekomma i form av jämförelser 
med andra utövares tidigare mer eller mindre ”lyckade” utföranden. Att 
klättrare inte har kontroll över andra klättrare blir väldigt tydligt genom 
klättringens form — det är du och klippan, inga motståndare.

Jag var väldigt höjdrädd när jag började klättra, och jag har fortfarande svårt 
att gå upp i utkikstorn och sådant som jag inte har kontroll på själv, men det 
går mycket bättre att hänga på en vägg där jag satt fast mig själv.

Känslan av kontroll synes dessutom vara förenad med den mycket explicita 
utmaningen (målfokuseringen), men också med att det under utövandet av 
aktiviteterna sker en omedelbar och mycket tydlig feedback om hur man 
lyckas i sitt utövande. Att utövarna sedan också framhåller känslor som att 
vara helt upptagen i nuet, förlora sig själv under utövandet, ej medveten om 
sig själv och bli ett med aktiviteten, ingår som delar i den intensiva koncen
trationen. Det kan tyckas motsägelsefullt att allt detta många gånger verkar 
ske ”omedvetet” eller snarare oreflekterat. Men under förändrade medvetan
detillstånd upplevs uppenbarligen inte ansträngningen. Uppmärksamheten 
blir så pass dominerande att utövarna inte känner av ansträngningen.

Den reflekterade känsloupplevelsen av kontroll över omgivningen och si
tuationen kanske ska betraktas som en av de mest framträdande inslagen i 
utövandet av upplevelsesporter. Deltagaren måste känna att förmågan att 
handla är i paritet med de möjligheter för handlande som finns. Som påpe
kats tidigare är färdigheter och utmaningar inga objektiva storheter. Istället 
ska dessa förstås som subjektiva och öppna för individuella tolkningar och 
förändringar. Klippklättring eller stavhopp för den delen innebär verkliga ut
maningar men endast p.g.a. att vår kultur har definierat dessa aktiviteter som 
utmaningar och att definitionen har accepterats av vissa. För att känna kon
troll över omgivningen måste vi därför kunna definiera vad som är omgiv
ning, men ingen kan givetvis känna kontroll över ”hela omgivningen”, menar 
Csikszentmihälyi. Flan hävdar vidare att man måste börja att välja ut viss



stimuli från omgivningen, begränsa sin uppmärksamhet på ett hanterbart 
mönster av saker som man kan göra något åt. Det handlar följaktligen om att 
försöka kontrollera det kontrollerbara. Definitiv kontroll är omöjligt, men en 
tillfällig känsla av herravälde, baserad på en selektiv strukturering av världen, 
kan uppnås. Aktiviteter där man kan uppleva flow (förändrade medvetande
tillstånd) är enligt Csikszentmihålyi exempel på hur en människa kan mani
pulera graden av möjlig uppmärksamhet så att han eller hon kan klara sig 
inom dess gränser.

Sålunda är vi människor aldrig helt i kontroll. Inte ens när utövarna säger 
sig uppleva kontroll till följd av förändrade medvetandetillstånd blir det fullt 
ut möjligt. Något kan alltid hända som förändrar balansen mellan utmaning 
och färdighet, t.ex. en plötslig oväntad ökning av utmaningen. Det viktiga är 
dock vetskapen om att vi i princip har möjligheten att hålla vissa saker under 
kontroll, avslutar Mihäly Csikszentmihålyi. Det handlar om att kunna över
vinna och kontrollera sin egen rädsla och sina egna reaktioner samt behärska 
och till en del kontrollera farorna i riskfyllda moment.

Inslaget av risk eller att aktiviteten innehåller ett visst mått av ”fara”, som 
tvingar utövarna till både full koncentration och kontroll över sitt agerande, 
kan sammantaget ses leda till en kombination av ”motorisk glädje”, knuten 
till kontrasten mellan behärskning och icke behärskning, trygghet och frihet.

Måste kunna lita på kroppen, då har du kontroll. Om du inte kan kontrollera 
då blir du rädd. När du har kontroll på rädslan då har du samtidigt tunnelse
ende, fokus blir bara på det du gör just då, du stänger ute allt annat... En 
väldigt skön känsla att inte tappa kontrollen under seriösa situationer, att 
göra rätt och behålla ”kylan”. En självkännedomsgrej, att behålla kontrollen.

Känslan att allting fungerar och man är fokuserad, då har man kontroll på 
kroppen i det läget.

Att sedan utövare av upplevelsesporter, trots farorna, inte vill se sig själva som 
särskilt riskbenägna eller våghalsiga kan kanske anses som märkligt och i strid 
med en mer gängse uppfattning om att de skulle vara en samling våghalsiga 
”galenpannor” utan vare sig omdöme eller rädsla. Här verkar det inte vara frå
gan om att njuta av faran utan istället att njuta av förmågan att minimera den.

Nej, jag tar kalkylerade risker... Jag vill känna att jag har kontroll över situa
tionen. Om jag känner att det är för mycket som jag inte har kontroll på så 
backar jag hellre och går tillbaka.



Så att våghalsig vill jag inte säga men snarare att jag söker lite utmaningar, lite 
spänning, men våghalsig det tycker jag inte. Det är klart det ligger alltid en 
risk i att hängflyga, men kanske inte som alla andra säger som man träffar, 
”Va fan händer när luften tar slut?”.17

Det är möjligt att det är psykologiskt lämpligt att förneka fara för att kunna 
fortsätta med klättring. Samtidigt kanske klättring uppfattas som mindre 
riskfyllt då de objektiva farorna (som exempelvis stenras, blixtnedslag, laviner 
etc.) verkligen tvingar utövarna att ha mer kontroll över sitt handlande.

Skulle du beskriva dig själv sam en våghalsig personi
Nej, men jag kan säga så här att jag gör rätt riskabla grejer där ett misstag kan 
leda till allvarliga följder, men jag tycker att när man väl är där så rör jag mig 
väldigt försiktigt. Jag gör inte saker som jag inte känner att jag har full kon
troll över, och det är därför jag kan soloklättra vissa saker. Det är liksom att 
jag känner att jag har total kontroll. Det spelar ingen roll om jag har ett rep 
eller inte, det kanske kan vara falskt ibland, men man kan ”suggestera” sig till 
falsk trygghet, att det här fixar jag... Men jag tycker att jag släpper aldrig 
kontroll om man säger så. På en nedstigning så ”kör” jag inte bara på - OJ 
DÅ!, jag börjar visst att tumla — och sedan slå mig eller något sådant, utan jag 
håller hela tiden kontroll.

Jag klättrar väldigt mycket med kontroll överhuvudtaget, jag tycker inte om 
att ”laja” runt, speciellt inte när det är sådan klättring som inte går att säkra så 
himla mycket heller... Så jag klättrar väldigt mycket med kontroll, försöker 
göra det även fast jag känner att jag inte har full kontroll.

Utövarnas yttranden om att just känna kontroll i samband med utövandet 
och dess koppling till förändrade medvetandetillstånd som flowupplevelsen 
är intressant, om än lite tvetydig. Det kan tolkas som att för mycket kontroll 
i utövandet under för lång tid leder till att utövaren kommer att bli uttråkad 
och inte längre känner någon utmaning då färdigheten är för stor. Således 
måste utmaningen ökas för att motsvara den ökade färdigheten. Då kommer 
utövaren återigen att sträva efter att uppnå kontroll. När färdighet och utma
ning åter närmar sig ett ”jämviktstillstånd” upplevs en viss kontroll under en 
kortare tid tills återigen färdigheten blir för uttalad. Utvecklingsprocessen 
skulle kunna liknas vid en trappa, där varje ny horisontell del av ett trappsteg 
samtidigt utgör såväl ett nytt språng i utvecklingen som i kontrollfasen. Upp
levelseerfarenheten hos de intervjuade förefaller också öka i takt med känslan 
av kontroll.

17. Arnegård, J. (1996), s. 34.



Om kroppen igen

När utövarna i redogörelserna ovan uttalar sig om kroppen, kan dessa utsagor 
tolkas som dubbelbottnade och inte helt okomplicerade. Å ena sidan fram
ställs den fysiska kroppen mer som medel än som mål, ett instrumenteilt för
hållningssätt. Det instrumentella innebär i princip att betrakta något som 
medel för något annat och inte som något värdefullt i sig. Det är inte krop
pen; dess yta, utseende eller prestanda (ex. vackrare kropp, bättre hälsa och 
styrka) som är det huvudsakliga intresset. Nej här gäller det istället att med 
hjälp av kroppen uppleva en process där ”vägen är målet”, och produkten 
(målet i form av toppen, slutet på nedfarten eller vad det än är) ses som en 
ursäkt eller anledning till att iscensätta hela processupplevelsen, själva vägen. 
Denna starka fokusering på processer i stället för produkter bidrar säkerligen 
också till upplevelsen av den intensiva närvaron i nuet som utövarna poängte
rar. Den fysiska kroppen, kroppen som en maskin, blir utifrån denna förstå
elsehorisont istället ”medlet som helgar målet”.

Å andra sidan, när processen med dess olika kvaliteter och element fram
ställs vara det viktiga, det som fokuseras, är inte heller den möjlig att erfara



utan kropp. Därför kan man hävda att även kroppen är i fokus, att den sam
tidigt är utövningens förutsättning. Kropp, medvetande och aktivitet verkar 
nämligen också upplevas som en helhet, eller uttryckt annorlunda, ”en enda 
kropp”. Att ta sig fram för ”egen maskin”, möta naturens krafter och villkor, 
att under krävande utmaningar klara av något speciellt - allt blir genomför
bart tack vare kroppen. Att utövarna också kan sägas vilja vara en kropp i 
rörelse får nog anses vara mycket svårt utan en kropp. På så sätt skulle krop
pen även kunna betraktas som själva ”målet”. Det är något som Klas Sandell 
konstaterar i sin belysning av dagens massmediabilder av friluftslivet utifrån 
en studie av tidskriften Utemagasinet i boken Fritidskulturer. Han frågar bl.a. 
hur det är med själva naturupplevelsen och naturmötet i denna upplevelse
jakt som han kallar det, och konstaterar: ”När det gäller naturmötet är det 
snarare en fördjupning vi ser — en fördjupning till att det också handlar om 
att möta sin egen kropp. Arenan för upplevelserna blir inte bara naturland
skapet utan också den egna kroppen”.18

Det handlar således fortgående om kropp, det hela sker som tidigare påpe
kats i ett fysiskt aktivitetssammanhang, men det är ändå någonting alldeles 
speciellt och som på samma gång inte tycks ha med den fysiska kroppsrörel
sen att göra. Det måste mer förstås som en ”mental rörelse”, en uppslukande 
verksamhet som utövarna känner att de uppgår i, de blir så att säga ett med 
det de gör. Utsagorna nedan om att utövandet nästan sker ”automatiskt eller 
mekaniskt”, att de inte tänker aktivt eller medvetet på vad de gör och inte 
heller minns hur de gjort, öppnar för en sådan möjlig tolkning.

När man är på väggen kommer man knappt ihåg vad man gjort... otroligt 
inne i det man gör just då, så man tänker inte på det direkt, utan man bara är 
där på väggen och det är just då det gäller... efteråt frågade dom mig och jag 
hade ingen aning om vad jag gjort. Helt uppslukad i vad man håller på med, 
man är så inne i problemet... lite av feelingen är just att man sätter fotterna 
där det känns rätt, utan att tänka på det direkt, det bara sker automatiskt.

Tänkte inte på vad jag gjorde när jag var där, visste inte vilka grepp jag tagit 
och hur dom var.

På något sätt är hjärnan helt bortkopplad och efteråt kan jag undra hur sjut
ton jag kunde veta det.

Det man gör under utövandet tycks i flera fall ske omedvetet eller åtminstone 
inte upplevas riktigt medvetet. Det hela sker automatiskt säger man. Ett ut

18. Sandell, K. (2000), s. 221.



märkande drag under förändrade medvetandetillstånd, som exempelvis flow, 
är att utövaren är uppmärksam och helt fokuserad på sitt handlande men inte 
uppmärksam på sin egen uppmärksamhet. För att åskådliggöra, låt mig åter
ge en personlig erfarenhet från en helt annan verksamhet än upplevelse
sporterna. Vid ett tillfälle när jag spelade ett klassiskt gitarrsolo under ett 
bröllop i en kyrka, ett stycke jag var väl förtrogen med och som jag utan 
problem framfört ett flertal gånger tidigare och då även i större sammanhang 
än detta, hände följande: Jag är helt inne i spelandet, det hela flyter på av sig 
själv samtidigt som jag är mycket koncentrerad på vad jag gör men ändå inte i 
detalj uppmärksam på vad jag exakt i sekunden gör och hur det går till. Det är 
mer som en närvarande känsla i nuet där man har en tydlig plan, man vet vad 
som ska göras och vadsom kommer härnäst men man bara ”hänger med”, det går 
av sig själv (svårt att beskriva). Plötsligt, och utan att jag riktigt vet varför (kände 
mig inte mer nervös än jag brukar göra vid liknande tillfallen), blir jag på ett helt 
annat sätt uppmärksam på eller mycket medveten om min egen medvetenhet om 
vad mina händer håller på med, vad som sker och hur det egentligen kommer sig 
att detta sker, hur det ska spelas etc. Lika plötsligt har jag nu inte en aning om var 
exakt i stycket jag befinner mig och vad som ska komma härnäst, vart mina fing
rar ska ta vägen. Jag är inte längre inne i spelandet utan har blivit som en i 
publiken, en betraktare av mig själv som börjar analysera vad jag egentligen hål
ler på med och hur det kommer sig att jag kan spela detta stycke osv. Det behöver 
kanske inte påpekas att den refererade händelsen inte avlöpte något vidare 
och att det sannerligen inte var en ”flowupplevelse”, snarare en skräckupple
velse. Visst kan man säga att ”jag tappade koncentrationen” eller något lik
nande men det handlar mer om att koncentrationens fokus förflyttades från 
uppmärksamheten på att vara inne i själva spelandet till uppmärksamheten 
på vad jag gjorde eller egentligen höll på med. Jag började helt enkelt ”tänka” 
medvetet över innehållet i gitarrstycket och kanhända blev jag samtidigt 
medvetet uppmärksam på att jag antagligen nyss varit helt ”inne i” spelandet, 
en möjlig flowupplevelse, en reflektion som ”borde” skett efteråt, då stycket 
var genomfört, och ej under själva framförandet.

Inslaget av ”omedvetenhet”, eller att det hela bara går av sig självt, är gi
vetvis en tolkning i sig som är vanlig i berättelser i samband med förändrade 
medvetandetillstånd, som i sin tur kan sägas vara själva kännetecknet för 
flowmetaforen. Att medvetandetillståndet betecknas som ”förändrat” kan ses 
som att man samtidigt inte tycks vara riktigt medveten om vad som sker. 
Men när man blir medveten om eller uppmärksam på detta innebär det på 
samma gång en aktiv medveten reflektion som sker ”efteråt”, och eftersom



det sker efteråt är man ju inte längre i något ”omedvetet” flowtillstånd. Reso
nemanget leder till att också förstå upplevelsesportarnas framställningar om 
bl.a. njutbarhet och tillfredställelse i samband med utövandet, att ”det är så 
roligt” etc., som beteckningar kopplat till förändrade medvetandetillstånd. 
Dessa beteckningar blir ”medvetna” först när utövarna så att säga blir upp
märksamma på sin egen uppmärksamhet. De har alldeles nyss varit totalt fo
kuserade på en viss sak och glömt allt annat under tiden.

Pedagogiska konsekvenser

När det gäller sport och idrott har den pedagogiska ambitionen från samhäl
le, skola och olika ideella organisationer mestadels varit att se den fysiska akti
viteten som ett medel för olika syften. Man har intagit ett rent instrumentelit 
förhållningssätt. Idrottsämnet i skolan tycks alltid ha betraktats utifrån ett 
investeringstänkande, vilket debatten under senare år visat prov på.19 Det har 
i synnerhet handlat om det uppväxande släktets hälsa eller snarare ohälsa och 
idrottsämnets möjligheter att råda bot på denna ohälsa. Men vad sägs om 
egenvärdet i dessa sammanhang? Den kvalitén lyser med sin frånvaro i dis
kussionerna. Med utgångspunkt i vad som framhållits i detta kapitel finns det 
skäl att lyfta fram egenvärdet. I en sådan diskussion kan pedagogiska argu
ment för sport- och idrottsutövningens ”vara” och värde i skola och andra 
lärandesammanhang få ett helt nytt innehåll, ett slags perspektivskifte. Det 
jag tar upp här kan ses som en del av detta perspektivskifte.

Genom åren har det också förts en livlig diskussion om idrottsämnets 
eventuella betydelse för andra förmågor än de fysiska och motoriska (ex. reso
nemang som ”ökad motorisk färdighet ger förbättrad läsinlärning”). Upp
märksamheten har då varit riktad mot direkta överspridningseffekter och 
kausalsamband. Det resulterar i en negligering av eller oförmåga att se ämnet 
som något värdefullt i sig, utifrån sina egna premisser. När egenvärdet får 
utgöra själva utgångspunkten för lärandet, kan sport- och idrottsutövningen 
skapa en vilja att söka utmaningar och öka den egna kontrollen över lär
processen. Det kan i sin tur stärka elevens självbild och medföra spridnings
effekter på andra verksamheter och aktiviteter.

Klas Borell och Sten-Olof Brenner redogör i boken Att spegla verkligheten 
bl.a. för den forskning som med utgångspunkt i flowteorin varit riktad mot 
amerikanska tonåringars upplevelse av skolan. Där framgår att ungdomarnas

19. Se även Jane Meckbachs och Suzanne Söderströms kapitel 12, om skolans idrottsämne.



inställning till lärande är av central betydelse och att elever måste få erfaren
heter från övning av krävande uppgifter för att utveckla sina färdigheter. Den 
sociala omgivningen spelade samtidigt roll i dessa sammanhang. Hur kunde 
då skolans organisation, undervisningens innehåll och lärprocesserna iscen
sättas för att stimulera barns och ungdomars utveckling? ”Med en undervis
ning inriktad mot att ’fylla kursplaner’ och motsvara olika slags interna kon
trollkrav, snarare än att gå på djupet, gavs eleverna få möjligheter till flöden, 
s.k. toppupplevelser”20. Man menar vidare att skolan varken ska ses som en 
pluggskola eller ett kravlöst nöjesfält om den ska kunna motsvara vad forsk
ningen på området visat. Istället bör skolan vara ”en harmonisk, till sin sam
mansättning väl avvägd verksamhet, där uppmärksamheten koncentreras på 
meningsfulla aktiviteter som motsvarar och utmanar elevers förmåga: elever
na måste få pröva sina krafter genom att ständigt ställa sig själva inför nya 
spännande utmaningar, vilket får dem att växa”21.

Från tolkningarna i undersökningsmaterialet kan vi sluta oss till att upp
levelsen av flow inte går att pressa eller tvinga fram och detta gäller säkert i 
många fall även för lärande. En mer framkomlig väg kan vara att avlägsna 
hinder och skapa villkor för lärande, än att endast vara upptagen med att 
undervisa (lära ut). Men återigen, när aktiviteten endast blir en metod för att 
uppnå ”något annat” (exempelvis skolbetyg) och inte stimulerande för dess 
egen skull verkar lärandet avta. På så vis kan skolbetyg fungera som ett hinder 
i lärandet. Samtidigt som betyg av många upplevs som motiverande för stu
dier så kan de också ses som kontraproduktiva. När en uppgift eller aktivitet 
som uppfattas vara rolig av sig själv plötsligt belönas i form av betyg, så kan 
det som från början var roligt istället förvandlas till en rutin, ett ”arbete” eller 
pliktsyssla. Detta förflyttar samtidigt kontrollen över lärandet från den som 
ska lära sig över till den som utfärdar betygen. Utifrån ett flowperspektiv är 
det mer betydelsen av hur tillfredställande det känns under vägen än hur 
mycket vi får eller uppnår vid vägens slut.

Hela livet framstår egentligen som ett enda stort lärande. Att tycka om 
saker och ting, t.ex. naturen som utövarna av upplevelsesporter framhåller, 
verkar vara något man måste lära sig. Utifrån sin forskning konstaterar Csik- 
szentmihålyi att barn och vuxna ofta behöver en yttre impuls för att ta de 
första stegen i en aktivitet som kräver en svår omstrukturering av uppmärk
samheten. De flesta njutbara aktiviteter är inte ”naturliga”, de kräver en an

20. Borell, K. & Brenner, S-O. (1997), s. 21.
21. Ibid.



strängning och tidsinvestering, som man till en början inte alltid är benägen 
att göra. Så är fallet med flera upplevelsesporter och även många ”skol
ämnen”. En skidåkare, för att ta ett exempel, behöver först skaffa sig den 
nödvändiga färdigheten för att kunna njuta av aktiviteten, vilket bl.a. kräver 
koncentration och uppmärksamhet. Om inte ändamålsenliga tankar, känslor 
och motivering finns är det omöjligt att uppnå den disciplin som fodras för 
att lära sig åka skidor tillräckligt väl för att kunna njuta av det. Men så snart 
handlingen börjar att ge feedback blir den ofta belönande i sig själv. När upp
levelser i exempelvis skolans dagliga liv blir en belöning i sig motiverar detta 
elevernas inställning till lärande i nuet, i stället för att fastna i hypotetiska 
resonemang om lärandets eventuella framtida relevans eller förtjänster.

Fritidens betydelse i samhället idag får ständigt förnyad aktualitet inte 
minst via mediernas reportage om olika ungdoms- och populärkulturer. Ut
övande av olika fritidsaktiviteter blir allt viktigare och fyller samtidigt allt mer 
av barn och ungdomars samlade totala livstid. Detta borde även få betydelse 
för verksamheten i skolan då en stor del av deras lärprocesser uppenbarligen 
sker under fritiden, utanför skolan. Parallellt med att fritiden får en allt större 
betydelse förlorar skolan mycket snabbt sitt monopol som kunskapsinsti
tution, bl.a. på grund av förändringarna inom kommunikationsteknologin. 
Skolan och lärarna är inte alltid längre huvudkällan till kunskap och lärande, 
utan konkurrerar med andra medel och arenor för kunskapande. En möjlig 
konsekvens framöver är att lärarna och skolan alltmer kommer att konfronte
ras med ett ifrågasättande av sitt tolkningsföreträde. Skolan och dess personal 
behöver därför utveckla en ökad förståelse för enskilda elevers vardagsföre- 
ställningar och den lär- och socialisationsprocess de genomgår utanför sko
lans värld, som t.ex. inom upplevelsesporterna. Sådan kunskap kan sedan 
leda till att berika och förändra möjligheterna i de pedagogiska mötena.

En sådan förändrad möjlighet skulle innebära att samtidigt som skolan 
måste lära sig att möta och förhålla sig till den allt starkare konkurrensen från 
fritidens aktiviteter, dess former och förebilder, måste skolan också erbjuda 
något annat. Skolan skulle i mycket större utsträckning kunna ta utgångs
punkt i elevernas hela liv (även livet utanför skolan) och vara den institution 
som både kan och verkligen tar sig an (kanske den enda) möjligheten att ut
mana elevernas föreställningar och även utmana deras vilja att ompröva de 
föreställningar de för med sig till skolan.



Avslutande kommentarer

Många av de upplevelser som utövarna skildrar och som skulle kunna beteck
nas som flowupplevelser, kan förstås som att de upptäcker ett tillstånd, ett 
varande, som inte är vanligt i det vardagliga livet. Under exempelvis klipp
klättring är det risken eller faran som påtvingar utövaren fullständig koncen
tration. För klättraren innebär detta tillstånd en ökad känsla av kroppslig be
drift, en känsla av harmoni (att vara ett) med omgivningen, tillit till klätter- 
kamrater och klarhet i avsikt, syfte och mening. Dessa upplevelser är delvis 
annorlunda än de man kan få i andra aktiviteter där man också kan uppleva 
förändrade medvetandetillstånd som flow. Vad som dock verkar vara gemen
samt för alla flowupplevelser, utifrån de undersökningar som jag själv utfört 
och andra som jag tagit del av, är att de leder till en känsla av upptäckt, en 
kreativ känsla av att försättas i en ny verklighet, i ett förändrat medvetande
tillstånd, som han eller hon tidigare inte ens föreställt sig. Det är detta som 
gör aktiviteten eftersträvansvärd och meningsfull trots frånvaron av synbar 
nytta i någon mer utilitaristisk mening. Nils Faarlund, norsk friluftsfilosof 
och bergsguide uttryckte det på följande sätt:

Certainly, there are also goals in the mountains. But, the goals in the moun
tains are found along the path... Mountaineering, more often valuable than 
useful, offers development and orientation in life.22

Att verksamheten är belönande i sig själv verkar vara nyckelelementet i flow- 
upplevelsen. Även om man påbörjar en aktivitet av andra skäl, övergår troli
gen de aktiviteter man lägger ner intresse på att vara belönande av sig själva. 
Det är upplevelsen under själva handlandet som är belöningen, dvs. aktivitet
ens egenvärde. Man fäster uppmärksamheten på aktiviteten för dess egen skull 
och inte på dess effekter eller investeringsvärde. Men detta ”jagande” eller 
sökande efter egenvärde i form av upplevelser skulle samtidigt kunna tolkas 
som en strävan efter investering, dock med ett annat innehåll än det som 
vanligtvis associeras med investeringsvärden inom den traditionella idrotten.

Upplevelsesporter har de senaste åren ofta uppmärksammats i media. Att 
dessa aktiviteter verkar vara på modet nuförtiden tycks bottna i en trend eller 
förskjutning från att framhäva det prestationsfixerade i sportutövning till att 
rikta uppmärksamheten på det mer kropps- och upplevelsebaserade i sportut
övning som äventyr. I dessa sammanhang ter sig inte prestationsförmågan 
central i utövandet. Det är de inre upplevelserna som står i fokus. Man skulle

22. Faarlund, N. (2000), s. 11.



kunna betrakta äventyrsströmningen som att upplevelsen och känslan i akti
viteter utan gränser tar över mer och mer.

Osökt frågar man sig hur detta kan förstås. Utan att det varit mitt huvud
sakliga syfte att utveckla sådana tankegångar, kan ändå några tolkningsförsök 
vara på sin plats. Kanhända uppfattas den traditionella och ofta strikt organi
serade idrotten som allt mer likt samhället och det invanda livet i övrigt, vil
ket gör att den av vissa människor inte anses möjliggöra några förändrade 
medvetandetillstånd. Detta kan vara en tänkbar tolkning av den ovan omta
lade trenden där aktiviteter som betonar ett annorlunda sätt att förhålla sig 
till kroppsrörelser växer fram. Man strävar efter en upplevelse som i sin tur för 
med sig en verklig kontrast och utmaning till dagens samhälle med dess be
kvämligheter, fasta rutiner och en vardaglig tillvaro som känns allt ”säkrare 
och förutsägbar”.

Utövarnas starka känsloupplevelse av kontroll som skildrats i kapitlet 
skulle också kunna belysas utifrån delvis andra faktorer än endast egen förmå
ga eller färdighetsnivå. En annan tolkningsmöjlighet är sålunda att även be
trakta upplevelsesporter som en arena vilken erbjuder tillfälligt ”skydd och 
konstans” från en i övrigt kaotisk vardag i ett samhälle under ständig för
ändring — ett samhälle som av många kan upplevas som irrationellt med en 
oöverskådlig mångfald av information, erbjudanden, alternativ och valmöj
ligheter. Genom att ge sig hän i dessa äventyrsaktiviteter — som upplevs som 
möjliga att kontrollera och därmed skapa en ”inre” ordning, struktur och viss 
förutsägbarhet - kommer man bort ifrån den mångtydiga och okontroller
bara ”yttre” vardagen. Vad som krävs inom upplevelsesporterna är tydligt, 
begränsningar finns, allt är inte möjligt. Samtidigt utesluts allt som inte är 
väsentligt. Om man känner sig väl förberedd är det möjligt att möta många 
och svåra utmaningar.

Oavsett förståelsehorisont verkar upplevelsesporterna erbjuda allt fler 
människor en möjlighet att hitta något meningsfullt på ett djupt inre plan, 
ett egenvärde, ett förhållningssätt till utövandet där de inre upplevelserna står 
i fokus. Detta är något man kanske saknat inom den traditionella idrotten. 
Mycket av sport- och idrottsutövningen idag äger trots allt rum på ett konst
lat sätt, på särskilda platser, avskilda arenor med staket och grindar, krav på 
medlemskap och avgifter. Den spontana aktiviteten eller den oorganiserade 
verksamheten utan stängsel och begränsningar, synes ha gått förlorad. Ge
nom utbredningen av bl.a. dessa upplevelsesporter har den s.k. spontanidrot
ten återuppstått om än i en ny skepnad. Egenvärdet i dessa upplevelser är 
antagligen en väsentlig grund till många deltagares engagemang.
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8. Motion som fritidskultur
Lars-Magnus Engström

Tekniken och den fysiska aktiviteten

Det tunga kroppsarbetets tid är förbi. I det västerländska samhället har man 
systematiskt och framgångsrikt verkat för att vi i vår dagliga gärning inte ska 
behöva anstränga oss fysiskt. Det gäller såväl i arbetet som i hemmet. Vi tar 
hjälp av datorer, maskiner, robotar, hushållsmaskiner. Vi tycks inte lämna 
någon möda sparad när det gäller att uppfinna saker som gör att vi ska slippa 
att anstränga oss. Särskilt stora förändringar har skett inom kommunika
tionsområdet. I tidigare generationer, fram till mitten på 1900-talet, var det i 
Sverige inte ovanligt att man gick eller cyklade långa sträckor. Det kunde röra 
sig om någon eller t.o.m. flera mil för att ta sig till och från arbetet, för att 
handla eller hälsa på släktingar och vänner. Detta var något naturligt, något 
som man inte särskilt tänkte på, än mindre talade om. Idag skulle man säkert 
kunna väcka ett visst uppseende genom att tala om att man promenerat en 
mil på morgonen. Till detta kommer att de dagliga arbetsuppgifterna numera 
inte alls ställer samma krav på muskelkraft och fysisk ansträngning som tidi
gare. Om en vuxen person idag skulle utföra samma kroppsarbete som en 
person i samma ålder normalt gjorde för 100 år sedan skulle detta utan tvivel 
uppfattas som en enorm fysisk bedrift.

Den nya tekniken har med andra ord gjort det möjligt att undvika fysisk 
ansträngning. Att använda bilen när man ska förflytta sig någon kilometer 
uppfattas av många som självklart. Centralt placerade hissar och rulltrappor 
framstår som det givna och bekväma alternativet för förflyttning mellan olika 
våningsplan. Även om det är svårt att finna tydliga belägg så är det uppenbart 
att flertalet individer i den moderna västvärlden för ett mer stillasittande liv 
än tidigare generationer.1

1. Man har i flera studier uppmärksammat att andelen överviktiga ökat markant i västvärl
den. I en nyligen genomförd studie av svenska kvinnor och män fann man att en tredjedel 
hade måttlig övervikt (BMI = 25-29) och att därtill 7 procent hade kraftig övervikt (BMI > 
29). Engström, L-M (2000).



Denna förändrade livsföring har fått både positiva och negativa följdverk
ningar. Det förr så tunga kroppsarbetet medförde att många tidigt i livet kun
de vara totalt fysiskt utslitna, vilket numera är en sällsynthet i västvärlden 
även om olika belastningsskador förekommer.

Dagens stillasittande för dock med sig andra problem. Att under en längre 
tid undvika kroppsrörelse och fysisk ansträngning får till följd att den fysiska 
funktionsförmågan, kapaciteten i muskler, leder och skelett, försämras. Män
niskokroppen behöver rörelse för att fungera optimalt. Kroppens styrka, kon
dition och rörlighet är direkt relaterad till omfattningen och inriktningen av 
den fysiska och motoriska aktiviteten. För den växande individen, liksom för 
de äldre, är detta förhållande av särskild betydelse. Det råder också vetenskap
lig konsensus om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsotillståndet. Flera 
vanligt förekommande sjukdomar är relaterade till en allt för stillasittande 
livsstil, som rygg- och ledbesvär, benskörhet, högt blodtryck, hjärt- och kärl
sjukdomar, icke insulinberoende diabetes, tjocktarmscancer samt lindrigare 
former av depression.

En paradox

Den uppkomna situationen har blivit paradoxal. Samtidigt som vi får säkrare 
kunskaper om att fysisk inaktivitet utgör en hälsorisk så rör vi oss mindre i 
våra dagliga liv. Detta gäller framförallt vuxna men även barn och ungdomar 
som på skolschemat har mindre obligatorisk tid för kroppsövning än för någ
ra decennier sedan. Även om många barn, drygt hälften på många orter, är 
aktiva i idrottsföreningar avslöjar utformning av skolgårdar, lekplatser och 
andra arenor för lek och kroppsrörelse att vi i vårt moderna samhälle inte 
tycks vara särskilt angelägna att tillgodose våra barns behov av fysisk aktivitet. 
Trafikmiljön medför också att många föräldrar ogärna släpper iväg sina barn 
för att på egen hand ta sig till skolan eller till kamraterna. Man skjutsar för 
säkerhets skull barnen i bilen eller ser till att de på annat sätt transporteras till 
den aktuella platsen. Till detta kommer att datorer, TV och TV-spel lockar 
många till stillasittande.

Motion har blivit en kulturform

För att kompensera den uteblivna fysiska ansträngningen är man i västvärl
den hänvisad till att ta särskilda initiativ för att upprätthålla en god fysisk 
funktionsförmåga. Det måste således till någon form av extra ansträngning,



dvs. der man i dagligt tal kallar för motion, för att nå detta mål. Med undan
tag för promenad, och möjligen också cykelåkning, måste regelbunden kropps
rörelse utföras vid särskilda tidpunkter, i särskilda lokaler, på speciellt arrangera
de platser eller i naturområden, som ligger utanför de platser och verksamhets
områden där vardagslivet levs. Motionsutövning äger således rum under den 
tid som individen kan disponera fritt. Härigenom uppstår och utvecklas olika 
kulturformer som individen måste förhålla sig till och som kräver en rad in
vesteringar, inlärningsmässigt, socialt, ekonomiskt etc. för att deltagande ska 
bli möjligt. Vilka är det som ägnar sig åt dessa kulturformer? Varför blir vissa 
vuxna hängivna motionsutövare medan andra blir ointresserade eller rent av
ståndstagande? Vilka villkor ska vara uppfyllda för att människor ska ägna sig 
åt regelbunden motion? I det följande ska jag utifrån ett kultursociologiskt 
perspektiv diskutera och försöka besvara dessa idrottspedagogiskt relevanta 
frågor.

Fritidens betydelse

Parallellt med att den fysiska aktiviteten har förskjutits till fritiden och ”kulti
verats” så har fritiden i sig kommit att få allt större betydelse i människors liv. 
Fritidssysselsättningarna utgör, på ett helt annat sätt än förr, väsentliga inslag 
i människors livsstil och ger nya möjligheter att uttrycka sin personlighet och 
visa för andra vem man är. I dagens svenska samhälle, med snabba föränd
ringar och uppbrutna levnadsmönster och värderingar, där man övergivit 
mycket av gammal pliktmoral och auktoritetstro och där individens självför
verkligande sätts i centrum, blir fritiden en ny och viktig plats för det indivi
duella livsprojektet. Här ges rika möjligheter till nya upplevelser av olika slag 
och till val av aktiviteter som uttrycker en personlig stil. Utseendet och det 
personliga uttrycket blir viktigt. I en sådan livsstil ingår ofta ett sökande efter 
nya upplevelser. Livet ses som ett projekt. I den uppsjö av valmöjligheter, 
som åtminstone till synes står till buds i dagens konsumtionssamhälle, blir 
själva hanterandet av dessa valmöjligheter ett uttryck för den personliga sma
ken och livsstilen. Val av semesterort, kläd- och musiksmak samt inte minst 
val av fritidssysselsättning, däribland idrotts- och motionsvanor, blir tydliga 
indikatorer på och markörer för denna livsstil. Fritiden måste nu planeras och 
tillmäts ibland lika stor eller större betydelse än studier och arbete. Det är ur 
detta perspektiv som vuxnas motionsvanor måste ses.



En teoretisk utgångspunkt

Som en teoretisk plattform för en analys av kvinnors och mäns livsstilar, som 
de kommer till uttryck i val av och intresse för olika motionsformer och fri
luftsaktiviteter, har jag tagit utgångspunkt i Pierre Bourdieus teoretiska refe
rensram och begreppsapparat. Jag har särskilt inspirerats av hans analys av 
människors smak för olika fritidsaktiviteter.2 Av speciell betydelse för min 
egen analys är habitusbegreppet med den innebörd som Bourdieu givit det. 
Detta begrepp tycks i förstone vara ganska lättbegripligt och bygger på den 
självklara tanken att individens tidigare och samlade erfarenheter är styrande 
för föreställningar, förmågor och praktiker. Men habitus har en djupare inne
börd och ska förstås som de inpräglade vanor och dispositioner, de för givet 
tagna preferenser, som verkar bestämmande för hur individen handlar, tän
ker, uppfattar och värderar sin omvärld. Habitus sträcker sig bortom det som 
är direkt inlärt och är något mer än införlivandet av kunskaper, färdigheter 
och värderingar, det som vanligen benämns socialisation. Habitus ligger på 
ett djupare plan och möjliggör för människor att orientera sig i omvärlden, 
att göra den begriplig, att tänka och handla även i helt nya situationer. De

2. Bourdieu, P. (1984).



preferenser man har framstår som självklara och kommer till uttryck i en 
känsla för vad som är lämpligt, passande och smakfullt i valet av t.ex. mat, 
möbler, TV-program och fritidsaktiviteter. Hur man går, sitter, talar, gesti
kulerar och vilket socialt utrymme man anser sig vara berättigad till är också 
ett uttryck för och röjer ens habitus.3

Habitus är inte något påklistrat, lätt att skaka av sig, utan är en djupt 
liggande känsla för vad som i den aktuella situationen är det rätta, det rimliga 
och det passande i åsikter och beteenden. När det gäller motion kan som 
exempel tas att det för vissa kan kännas föga lockande, kanske t.o.m. direkt 
avskräckande att besöka ett gym då man förutsätter att man vid ett besök 
skulle känna sig helt avsigkommen och felplacerad, att det skulle synas på 
långt håll att man inte hade där att göra. Andra finner tanken på ett besök 
tilltalande; det känns helt rätt. Där träffar man personer som man förstår sig 
på, som man kan tala med och vars livsstil man sympatiserar med. Ytterligare 
ett exempel är golfspel som vissa kan känna stor motvilja inför med dess krav 
på beteende, klädsel och språkbruk. Man möter individer som man står helt 
främmande inför och som kanske t.o.m. framstår som snobbiga. Andra me
nar att golf är en helt suverän fritidssysselsättning som erbjuder både frisk 
luft, härliga utmaningar och kontakt med trevliga människor. På detta sätt 
kan habitus komma till uttryck i en livsstil, i ett praktiskt handlande i en viss 
given situation.

Att habitus bygger på den samlade sociala erfarenheten av det som indivi
den införlivar i samspelet med sin omgivning innebär flera saker. För det 
första blir barndomen, då individen är som mest formbar och mottaglig för 
intryck, en tid för ett intensivt och viktigt lärande, dvs. i formandet av habi
tus. För det andra innebär det att då människor har mycket likartade livsmil
jöer och livserfarenheter, så kommer habitus - varje individ har en egen indi
viduellt formad habitus — också att kunna avläsas på gruppnivå. Detta bety
der att individer som vuxit upp i samma miljö, t.ex. i en viss förort med 
uteslutande flerfamiljshus och med föräldrar som saknar högre utbildning, 
tenderar att vara mer lika varandra i livsstilar än en slumpmässigt vald grupp 
individer. För det tredje innebär det att ens habitus är mycket svår men inte 
omöjlig att förändra. Uppstår långvarig motsättning mellan habitus och den 
sociala omgivningen kan så småningom ens habitus förändras. Det innebär 
att om en person i unga år flyttar från den miljö som beskrevs ovan till en helt

3. Engström, L-M (1999). Jfr också Bengt Larssons kapitel 5 här i boken. Se vidare i Broady, 
D. (1990) samt Nilsson, P. (1998), s. 39 ff.



ny miljö, t.ex. till ett villasamhälle med många välutbildade, och där andra 
livsstilar råder, så kan känslan för vad som är värdefullt att ägna sig åt och 
vilka åsikter som är lämpliga gradvis förändras.4

Livsstilen är en produkt av habitus, den sociala omvärlden och det aktuel
la utbudet av aktiviteter och varor. Man skulle kunna säga att livsstilen är 
habitus i praktiken, som den kommer till uttryck i olika smaker, i det här 
fallet smaken för olika idrotter, motions- och friluftsaktiviteter. På detta sätt 
kan valet av aktivitet, och hur denna aktivitet utförs, igenkännas socialt och 
ge personen ett visst värde i andra människors ögon. Genom valet att ägna sig 
åt en viss aktivitet ger man uttryck för, signalerar man, tillhörighet respektive 
avståndstagande gentemot andra människor. Det man ägnar sig åt på fritiden, 
inte minst olika former av idrott och motion, blir därför av stor betydelse i for
mandet av en livsstil med en personlig accent.

Enligt dessa utgångspunkter skulle det finnas tydliga olikheter, beträffan
de social bakgrund och levnadsvillkor, mellan dem som motionerar och dem 
som inte gör det och mellan utövare av olika motionsformer. Ar det så? Är 
individen i sitt val av aktivitet styrd av sitt ursprung, sina tidigare erfarenheter 
och sin aktuella sociala verklighet eller är detta val huvudsakligen ett uttryck 
för individens personliga läggning? Är det i så fall relaterat till vad som för 
tillfället erbjuds i närmiljön och därmed obundet till tidigare och aktuella 
levnadsvillkor? Frågorna finner sina svar i det följande men först måste en 
diskussion föras om vad som kan räknas som motion.

Vad är motion och hur många motionerar?

Hur många som ägnar sig åt motion är inte helt lätt att besvara om man tar 
utgångspunkt i tidigare studier. Anledningen är att definitionen av begreppet 
motion ofta varierat mellan de olika undersökningarna eller t.o.m. helt sak
nas. Man har t.ex. låtit människor själva avgöra huruvida de idrottar/motio- 
nerar eller ej utan att närmare definiera vare sig omfattning eller inriktning.

4. Habitusbegreppet måste dock relateras till några andra av Bourdieus nyckelbegrepp för att 
bli meningsbärande. Människors olika status, makt och inflytande är beroende av de tillgång
ar de har och kan uppvisa - kapitaltillgångar i Bourdieus språkbruk. Sådana tillgångar kan 
vara av ekonomiskt, kulturellt och socialt slag. Dessa resurser blir dock endast kapital, dvs. 
tillgångar som igenkännes och värderas av sociala grupper, i relation till ett "fält" där man 
söker och far ett värde i andra människors ögon. Habitus är således ett slags förkroppsligat 
kapital som får olika värde i olika kontext. Människors livsstilar kan därför vara olika mycket 
”värda” i olika sammanhang.



Ibland räknas promenader som en motionsform, ibland inte. Ibland är kravet 
på regelbundenhet 20 ganger per år. I andra fall krävs idogt utövande flera 
gånger i veckan. Det är då inte förvånande att man kommer till olika resultat.

Av olika tvärsnittsstudier framgår att andelen motionärer sjunker med sti
gande ålder. En uppföljning av ca 2000 personer, som jag själv genomfört, 
visar dock en delvis annan bild.5 Personerna har följts sedan 1968 då de var 
15 år gamla. Vid den senaste datainsamlingen, då hela undersökningsgrup
pen kontaktades, var deltagarna 41 år gamla. En fjärdedel av denna grupp, 
boende i Skåne län, har dessutom undersökts sex år senare vid ca 47 års ålder. 
Kriteriet for motion sattes i denna studie till minst en gång i veckan på en an- 
strängningsnivå som minst motsvarade snabb promenadtakt. Andelen aktiva 
med motion, definierat på detta sätt, sjönk mycket kraftigt under tonåren. 
Andelen motionsutövande kvinnor ökade mellan 25 och 30 års ålder för att 
sedan vara lika stor t.o.m. 41 års ålder. I denna ålder var det ungefär lika 
många kvinnor som män som var aktiva, dvs. ca 40 procent. Resultaten från 
Skåne län, år 2001, indikerar att andelen motionsaktiva tycks sjunka något 
från 41 till 47 års ålder.
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Figur 8:1. Andelen aktiva motionsutövare i olika åldrar i Skåne län. Samma 
grupp individer har följts från 15 till 47 års ålder. Kriterium: Minst en gång i 
veckan på en ansträngningsnivå minst motsvarande snabb promenad.

5. Se Engström, I.-M ( 1999).



Andelen motionärer förändras i högsta grad med det kriterium som ställs 
på fysisk ansträngning. Hur många som skall anses vara motionsutövare är 
därför på sätt och vis en definitionsfråga. Med en mycket generös definition 
av vad som kan räknas till motionsutövning, som inkluderar lätta promena
der någon gång i veckan, kan man påstå att nio av tio ägnar sig åt denna 
verksamhet. Med ett högt ställt krav, hård regelbunden träning, finner vi att 
inte ens en av tio uppfyller detta kriterium. Bland medelålders kvinnor och 
män kan ungefär fyra av tio sägas vara motionsutövare, dvs. de ägnar sig fri
villigt åt motion minst en gång i veckan på en ansträngningsnivå som minst 
motsvarar snabb promenadtakt. Observera att detta inte är detsamma som att 
påstå att andelen fysiskt aktiva är 40 procent. Räknar man med ansträngning 
under arbete, på väg till och från arbete etc. så finner man med säkerhet fler 
aktiva. Det kriterium för motion som jag valt betyder heller inte att aktivi
tetsnivån ur hälsomässig synpunkt är tillräcklig. Så är definitivt inte fallet. 
För att upprätthålla en god hälsa krävs att man är fysiskt aktiv oftare, helst 
varje dag. Det kriterium jag valt för motion säger snarare något om vilka som 
frivilligt valt att ägna sig åt motion.

Vilka är då dessa motionsutövare? Ar det de kvinnor och män som redan i 
ungdomsåren var aktiva idrottsutövare? Eller är det snarare en fråga om en 
förvärvad insikt om att motion är nyttigt? Eller kan det vara så att motionsut
övning kan förklaras av ens levnadsvillkor och sociala position, dvs. var på 
samhällsstegen individerna kan placeras in? För att kunna svara på dessa frå
gor ska jag använda mig av den ovan nämnda uppföljningsstudien, där jag 
har information om samma individer från 15 till 47 års ålder. För att indirekt 
få ett mått på levnadsvillkor och social position har jag använt mig av faderns 
yrke när personerna var i 15-årsåldern. Vid vuxen ålder har jag utgått från 
utbildningsnivå, t.ex. om man har grundskola, 3-årigt gymnasium eller hög
skoleutbildning som högsta utbildning.6 På detta sätt har jag försökt dela in 
individer i grupper som skiljer sig åt beträffande erfarenheter, livsvillkor och 
miljöförhållanden. Detta mått blir naturligtvis mycket grovt, men det enda 
som är praktiskt möjligt att använda i ett sammanhang som detta.

6. I denna undersökningsgrupp, födda 1953, var det ungefär hälften av samtliga som lägst 
hade 3-årig gymnasieutbildning.



Vilka motionerar?

Kanske för de flesta något överraskande hade idrottslig aktivitet i 15-års- 
åldern lågt samband med motionsutövning i medelåldern. De som ägnade sig 
åt idrott under ungdomsåren var knappast mer aktiva med motion senare i 
livet än de som inte ägnade sig åt idrott som unga. Överhuvud taget visade sig 
individernas motionsvanor vara relativt instabiia. I åldrarna 15 till 41 var det 
hela 80 procent som någon gång ändrade sitt motionsbeteende från att vara 
aktiv till passiv eller tvärtom. Även under vuxenlivet, i åldrarna 20 till 41 år, 
var det två tredjedelar som ändrade sina vanor någon gång. Mest stabila i sina 
”vanor” var de inaktiva. Nästan var tredje kvinna och var femte man uppgav 
att de varit inaktiva vid varje undersökningstillfälle i åldrarna 20 till 41 år.

Att ha varit aktiv i ungdomsåren utgör således långt ifrån någon garanti att 
tillhöra motionskulturen som vuxen. Det var snarare så att de faktorer, som i 
15-årsåldern kunde förutsäga levnadsvillkoren i medelåldern, hade ett myck
et högre prognosvärde för motionsutövning. Så t.ex. hade betyget i gymnas
tik, som var dåtidens benämning på ämnet, det genomsnittliga betyget i teo
retiska ämnen och faderns socialgrupp mycket högre samband med motions
vanor i vuxen ålder än idrottsvanor och medlemskap i idrottsförening. 70 
procent av dem som kom från hög socialgrupp och därtill hade höga betyg i 
idrott och teoretiska ämnen i grundskolan ägnade sig åt motion i medel
åldern, jämfört med bara en fjärdedel av dem som kom från låg socialgrupp 
och hade låga betyg i idrott och teoretiska ämnen.

Valet att ägna sig åt motion eller ej, liksom valet av motionsform, visade 
sig vid en närmare analys också vara tydligt relaterat till aktuella levnadsvillkor 
och social position, i det här fallet med utbildningsnivå som en viktig indika
tor. Bland dem som hade högskoleutbildning i kombination med att bo i stad 
och därtill ha många vänner som motionerade, så var vid 41 års ålder 62 pro
cent av kvinnorna och 85 procent av männen regelbundet aktiva med motion 
(minst en gång per vecka på en ansträngningsnivå minst motsvarande snabb 
promenad). Motsvarande andelar bland dem med grundskoleutbildning som 
högsta utbildning i kombination med att de bodde på landsbygden och där
till hade få eller inga vänner som motionerade, var 21 respektive 15 procent.

Att motionsutövning är relaterad till den sociala positionen råder det så
ledes ingen tvekan om. Även bland de slumpmässigt utvalda medelålders 
kvinnor och män i Skåne län, som tillhör den grupp jag följt sedan 15-års
åldern, visade det sig att utbildningsnivån mycket tydligt var relaterad till 
motionsutövning.
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Figur 8:2. Andelen aktiva motionsutövare i relation till utbildningsnivå.
Skåne län. 47 års ålder. Kriterium: Minst en gång i veckan på en anstrångnings- 
nivå minst motsvarande snabb promenad.

En tänkbar förklaring till att många med högre utbildning motionerar skulle 
kunna vara att dessa har bättre kunskaper och större insikter i att fysisk aktivi
tet är bra för hälsan. Kanske kan också ekonomin ha en viss betydelse. För att 
pröva dessa hypoteser delade jag in undersökningsgruppen i fyra kategorier 
som baserades på i vilken ”socialgrupp’’ man vuxit upp samt vilken social 
kategori man befinner sig i som vuxen. Grupp I-I bestod av dem som under 
sin uppväxt tillhört den högsta socialgruppen7 och som sedan skaffat sig ut
bildning som minst motsvarade 3-årigt gymnasium. Grupp II-I hade vuxit 
upp i arbetarklass och sedan nått samma utbildningsnivå som grupp I-I. 
Dessa kan sägas ha gjort en så kallad klassresa. De som kommit från den 
högsta socialgruppen och därefter inte genomgått 3-årigt gymnasium var så få 
att de inte bildar något säkert underlag för analys. Däremot var det en till
räckligt stor grupp (II-II) som vuxit upp i arbetarklass och som sedan inte 
fortsatt sina studier på 3-årigt gymnasium.

Grupp I-I och II-I skiljer sig således inte åt utbildningsmässigt. Det visade 
sig också att dessa två grupper låg på ungefär samma inkomstnivå. I den förs
ta gruppen tjänade 50 procent 21.000 kr i månaden eller mer, medan mot

7. Ca 25% av samtliga bedömdes tillhöra den högsta social gruppen (I) medan ca hälften 
hade en pappa med ett manuellt yrke (II).



svarande andel var 47 procent i den andra gruppen (i grupp II-II var det en
dast 12 procent som uppnådde samma inkomstnivå). Grupp I-I och II-I hade 
således samma utbildning och ekonomi men skilda uppväxtförhållanden. De 
borde med andra ord ha lika goda ekonomiska förutsättningar att motionera 
och lika goda kunskaper om riskerna med fysisk inaktivitet. Motionsvanorna 
skiljde sig dock åt.
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Figur 8:3. Andelen motionsutövare vid 47 års ålder i relation till tidigare 
och nuvarande social position. (Se text ovan för förklaring av kategorierna)

Det är uppenbart att utbildningsnivå och ekonomi inte helt kan förklara var
för vissa motionerar och andra inte. Erfarenheter från uppväxttiden återver
kar på benägenheten att motionera i medelåldern. De som gjort en klassresa 
befinner sig nästan mitt emellan den klass de nu tillhör och den de lämnat 
vad gällde motionsvanor. Detta framgår också tydligt i vad man är intresserad 
av att ägna sig åt under sin fritid (se tabellen på nästa sida).

Att intressena för olika sporter är olika i olika sociala grupper råder ingen 
tvekan om. Här spelar både den sociala ställningen och ekonomin en roll, 
men det framgår också mycket tydligt att individernas sociala ursprung av
speglas i valet av aktivitet. De som har gjort en klassresa befinner sig oftast 
mellan sin ursprungliga tillhörighet och den nuvarande i intresse för olika 
sporter. Aerobics bland kvinnor och utförsåkning bland män utgjorde tydliga 
exempel på detta.



Aktivitet Andel som säger sig vara mycket intresserad

Social kategori vid 15 respektive vid 47 års ålder

I-I III II-II

Kvinnor
Utförsåkning 21 19 14
Aerobics, ”gympa” 29 18 14
Joggning 11 3 6
Åka till Alperna 26 24 14
Golf 25 21 2

Män
Utförsåkning 33 26 11
Aerobics, ”gympa” 13 3 8
Joggning 17 10 8
Åka till Alperna 33 23 8
Golf 27 13 15

Slutsatser

Idrotts- och motionsvanorna är mycket tydligt kulturellt och socialt präglade. 
Motionsutövning är ett påtagligt inslag i den växande medelklassens livsstil 
medan förhållandevis få med lägre social ställning ägnar sig åt sådan verksam
het. Ekonomiska och materiella villkor ger olika förutsättningar för deltagan
de i idrotts- och motionsverksamhet, men dessa förhållanden kan inte fullt ut 
förklara skillnaderna. I så fall borde de med jämförbar utbildning och ekono
mi, men med olika bakgrund, vara lika aktiva och utöva samma aktiviteter. En 
rimlig förklaring är att varje individ bär på ett slags ”socialt arv”, eller habitus 
som jag hellre benämner det, som påverkar motionsvanorna senare i livet.8

Resultaten visar att både uppväxtmiljön och den aktuella sociala miljön är 
av betydelse för motionsutövning. Det kan också framhållas att själva upp
fattningen om att man kan och bör påverka kroppen som ett led i ett hälsobe- 
främjande livsföring, är ett uttryck för en viss livsstil och därmed färgat av ens 
livsvillkor och tidigare erfarenheter. Individens historia och det nära sam-

8. Det bör här uppmärksammas att de kriterier för social position och motion som jag använt 
är mycket grova och mycket talar för att relationen mellan sociala villkor, livsstil och mo- 
tionsvanor blivit tydligare om dessa förhållanden mer precist kunnat belysas.



manhang som individen utvecklats i, och för närvarande befinner sig i, av
speglas i individernas livsstil och förhållningssätt till kropp, idrott och mo
tion. Ojämlikheter i levnadsvillkor begränsar manöverutrymmet för dem 
med låg social ställning när det gäller valet att ägna sig åt någon fysisk aktivi
tet, vilket kan bidra till ett försämrat hälsotillstånd. De med lägre social posi
tion får också minskade möjligheter att nå en god livskvalitet genom att de 
har en mer begränsad repertoar att välja ur än de med högre social position.

Människors habitus, som den t.ex. avspeglas i idrotts- och motionsvanor, 
formas i hög grad av uppväxtmiljön och de erfarenheter som där görs. Om 
dessa erfarenheter varierar blir också synen på kroppsövning olika i olika 
grupper. Den åldersgrupp som är i fokus i denna studie, födda 1953, tillhör 
en generation där flertalet pojkar men betydligt färre flickor hade erfarenhe
ter av idrott utanför skolan. Dessa erfarenheter präglades av inlärning, lek och 
rekreation samt tävling och rangordning (för pojkarna). I medelåldern är det 
i första hand motionsaktiviteter som erbjuds och en rekreationsverksamhet av 
friluftskaraktär, som har en annan innebörd än vad som var aktuellt under 
ungdomsåren. I medelåldern krävs med andra ord andra förhållningssätt, 
kunskaper och färdigheter för att vara aktiv än vad som var fallet under upp
växtåren. Detta förklarar det bristande sambandet mellan idrottslig verksam
het under ungdomsåren och motionsvanor i medelåldern.

Min slutsats blir att inlärningsmöjligheterna i skolan måste breddas och 
fördjupas. Det gäller framför allt sådana grundläggande kunskaper och fär
digheter som utgör nödvändiga förutsättningar för ett aktivt deltagande i 
skilda motionsformer och friluftsaktiviteter. Exempel på sådana är att kunna 
simma, åka skidor och skridskor, hitta rätt i okänd terräng och att på egen 
hand utforma ett allsidigt fysiskt träningsprogram.

Jag hävdar inte att skillnaderna mellan sociala grupper skulle försvinna 
om skolans idrottsämne fick ökade resurser och om fler barn och ungdomar 
kunde beredas möjligheter att delta i idrottslig verksamhet under sin fritid. 
Skillnader i smak och lust för olika aktiviteter skulle ändå bli tydliga markö
rer för identitet och grupptillhörighet. Min poäng är att genom att öka möj
ligheterna för så många som möjligt att finna någon aktivitet inom kropps- 
övningsområdet, som tilltalar just dem, så skulle fler bli fysiskt aktiva. Skill
naderna mellan olika sociala grupper skulle inte bli lika uttalade även om 
olika sporter skulle få skilda distinktionsvärden.9

9. Distinktionsvärden är sådana värden som är urskiljande och särskiljande. Att bo på ett 
speciellt ställe, att äga något som inte alla har eller att ägna sig åt en fritidsaktivitet som inte 
alla gör kan ge en individ ett särskilt värde i andra människors ögon.



För vuxengenerationen anser jag det vara ett svårare projekt att få alla, 
eller ens flertalet i befolkningen att ägna sig åt de motions- och friluftsaktivi
teter som nu ingår i medelklassens repertoar. Sådana aktiviteter, för närvaran
de t.ex. aerobics, spinning, joggning, golf, friluftsliv, skid- och skridskoåk
ning, förknippas med en särskild grupps intressen och livsstil. De känns där
för inte som naturliga och självklara aktiviteter för dem som inte tillhör eller 
inte vill tillhöra denna grupp. En viktig poäng med dessa aktiviteter är att de 
av vissa grupper, men inte av alla, igenkännes som värdefulla och statusgivan- 
de. Det måste således vara en ganska begränsad skara som ägnar sig åt aktivi
teten ifråga för att den ska kunna upprätthålla ett tydligt distinktionsvärde. 
Skulle allt fler strömma till skulle värdet urholkas och attraktionskraften 
minska hos de ”ursprungliga” utövarna.

Det skulle däremot vara möjligt att få fler att ägna sig åt regelbunden fy
sisk aktivitet. Innebörden i budskapet skulle vara att regelbundna aktiviteter, 
t.ex. en halvtimmas promenad per dag, ger en god hälsa och funktionsförmå
ga som förbättrar möjligheterna att ägna sig åt det man är intresserad av. På 
samma sätt som med tandborstning skulle en daglig stunds fysisk aktivitet bli 
ett behov, något som man inte vill vara utan. Denna ”kroppsliga tandborst
ning” skulle således inte förknippas med motion, idrott eller friluftsliv utan 
med fysisk aktivitet för att nå en god hälsa. Därmed skulle den inte få samma 
kùlturella och sociala innebörd och heller inte vara lika starkt knuten till indi
vidernas habitus.

Många förändringar skulle kunna göras i vår yttre och inre miljö för att 
höja den fysiska aktiviteten. Det gäller allt från promenadstråk, gågator och 
cykelvägar till trappor och placering av gemensamma utrymmen och service
funktioner på arbetet. Miljön ska stimulera till kroppsrörelse, inte förhindra 
den. Andra angelägna åtgärder rör barnens utemiljö, t.ex. lekplatser, skolgår
dar och inte minst deras väg till och från skolan. Vi har i decennier fram
gångsrikt ägnat oss åt att slippa vara fysiskt aktiva i vardagen. Nu måste vi 
ägna omsorg åt att föra in den fysiska aktiviteten i vardagslivet igen, så att den 
utgör ett självklart inslag i våra dagliga sysslor, något man gör utan att man 
särskilt tänker på det.

Avslutningsvis vill jag betona vikten av att alla barn ges möjligheter till en 
allsidig motorisk inlärning, där en rad aktiviteter lärs in. Motoriska färdig
heter kan liknas vid kapitalvaror; det man en gång lärt sig — t.ex. att simma — 
minns kroppen även efter flera decenniers uppehåll. Denna mänskliga egen
skap måste bättre tillvaratas. Barns möjligheter till spännande utelek måste 
förbättras. Många i den generation jag studerat sprang ut för att få vara med



om något spännande. Nu tycks många barn springa in för att få sitt lek- och 
spänningsbehov tillfredsställt framför en TV, ett TV-spel eller en dataskärm 
av något slag, med ett minimum av fysisk ansträngning. Hur ska vi kunna 
förändra denna stillasittande livsstil till en mer fysiskt aktiv? Frågan innebär 
stora pedagogiska utmaningar.
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9. Kropp och identitet
Per Nilsson

Den offentliga kroppen

Vår tids intresse för kropp och utseende är lätt att få syn på. I television, film, 
reklam och press exponeras i överflöd bilder av slanka, vältränade och sexuellt 
utmanande människokroppar och bristande meriter kan i annonstexter lätt 
kompenseras med rätt stil och personlighet. Den betydelse som människor 
tillmäter kroppsform och individuell framtoning är inte att ta miste på.

Det finns flera förhållanden som idag medverkar till att ge kroppen en 
central plats i vårt samhällsliv. Befolkningsmässiga förändringar, framväxten 
av en konsumtionskultur som följer i spåren av ett välfärdssamhälle samt nya 
samhällsgrupperingar (t.ex. en ny köpstark medelklass) är några av de skäl 
som brukar framföras i litteraturen. Till bilden hör också att kvinnors inträde 
på nya (och för män tidigare reserverade) områden i arbetslivet har problema- 
tiserat bilderna av vad kvinnliga och manliga kroppar kan och bör göra.

Även vetenskapen medverkar till att sätta kroppen i fokus. Det växande 
akademiska intresset för kroppen, som inte minst kan noteras i samhällsve
tenskaplig och humanistisk forskning, bidrar till att synliggöra kroppen och 
till ett offentligt samtal om kroppen. Dessutom medverkar vår samhällsut
veckling till att framkalla en växande osäkerhet om existentiella frågor och 
den egna kroppen. Vi blir allt mer beroende av teknik och vetenskapen står 
ofta utan säkra svar.1 Är det då så konstigt att vi i vår tid är intresserade av 
våra kroppar?

Det sätt att se på våra kroppar som har en central roll i vår tid skiljer sig 
från de sätt som kroppen uppfattades på under tidigare sekel. Vår tids intresse 
för kroppen riktar sig både mot människans yttre och inre. Vi uppfattar våra 
kroppar som mer påverkbara. I vår tid finns det många ideal och bilder av hur 
kvinnors och mäns kroppar ska se ut. I sammansmältning mellan kroppens 
yttre framtoning och dess inre egenskaper uppstår en identitet. Med identitet

1. Se t.ex. Giddens, A. (1991), s. 35-70, Shilling, C. (1993), s. 39 samt Turner, B. S. (1996), 
s. 1-36.



menas då individens uppfattning av sig själv som individ och en uppfattning 
av hur andra människor ser på en. Denna uppfattning om att kroppen av
speglar människans inre egenskaper är ingen ny tanke. Många av de klassiska 
filosoferna (t.ex. Descartes och Platon) har framhållit och mångordigt disku
terat relationen mellan kropp och själ. Men frågan om en identitet som ska
pas i symbiosen mellan kropp och själ får ändå sin särskilda betydelse och 
utformning i ett samhälle där betydelsen av släktskap, lokalsamhällets tradi
tioner och en enhetlig religion minskar. I ett sådant samhälle blir kroppen en 
sökande kropp.

Kroppen individualiseras

Att kroppen kommit att få denna centrala betydelse för självförverkligande 
och njutning, och som uttryck för individuell identitet kan förstås på flera 
sätt. En utgångspunkt för förståelsen är att människors ökade kroppsmedvet- 
enhet kan kopplas ihop med en pågående individualisering. Ett av de vikti
gaste karaktärsdragen i denna individualiseringsprocess är att människor suc
cessivt träder ur sina kollektiva kännetecken (t.ex. kön, klass och etnicitet) 
och synliggör sig själva som individer. De grundläggande förebilder som 
människor tidigare kunde luta sig emot i form av normer, traditioner, rutiner 
och fasta beteendekoder existerar inte längre lika tydliga som förr. Människor 
uppfattar inte heller idag sina liv som lika förutbestämda och i samma om
fattning som förr ingående i religiösa eller ödesbestämda planer. Samhället 
upplevs på detta sätt som mera obestämt, otydligt och svårgripbart. Kraven 
på individen har ökat i en värld av internationalisering, snabba förändringar i 
arbets- och vardagslivet, goda förutsättningar att överbrygga stora avstånd i 
tid och rum via ny informationsteknologi, osäker och otillräcklig expertkun
skap samt höjda krav på samverkan med andra människor, mångsidighet och 
geografisk rörlighet. Den individuella möjlighetshorisonten betonas. Indivi
duell identitet, egenmakt, självförverkligande och valfrihet betonas alltmer 
tydligt i samhällslivet. Ett kännetecken på den pågående individualiseringen 
är att enskilda personers handlingar, moral och livslopp allt oftare beskrivs 
som konsekvenser av individens personlighet. Detta gäller inte minst sjuk
domar och ohälsa.

Vi ser således att individen beskrivs som mer obunden av sådant som ål
der, kön, klass, familj, etnicitet och geografiskt ursprung. Detta innebär inte 
nödvändigtvis att dessa traditionella bindningar förlorar sin mening. Individ
ens ålder, kön och sociala och geografiska uppväxtmiljö predestinerar i vår tid



inte till en fastlagd och förutbestämd identitet, utan sådana förhållanden 
möjliggör i det senmoderna samhället i stället till ett flertal möjliga identite
ter. Detta innebär att förutsättningarna för individens identitetsutveckling 
har förändrats radikalt.

Individualiseringsprocessens bakgrund och drivkrafter har diskuterats 
inom samhällsvetenskapen. En grupp forskare ser denna ”frikoppling” av in
dividen äga rum parallellt med de långsamma kulturella och sociala föränd
ringarna. Dessa förändringar påbörjades under upplysningstiden, förstärktes 
under industrisamhällets framväxt och förankring samt står i full blom i vårt 
nuvarande konsumtionssamhälle. Vi lever i en samhällsform där fritiden har 
blivit en del av konsumtionssamhället. Varor knutna till fritiden köps och 
säljs på en marknad, och fritidsvanorna och fritidsprodukterna har idag en 
viktig funktion som förmedlare av symboliska värden.2 En annan grupp fors
kare vill mera tydligt koppla individualiseringsprocessen till den omvandling 
av industrisamhället som sker under 1900-talets senare hälft. I detta fall talar 
man om en övergång till ett postmodernt samhälle, dvs. en början på en ny 
tid som bär med sig dramatiska och genomgripande förändringar av kultu
ren, samhället och individens identitetsbildning. Förändringstakten förut
sätts i detta tillstånd av postmodernitet vara så hög, och variationsrikedomen 
av livsstilar och individuella uttryck (som ställs bredvid varandra utan inbör
des hierarki) så påtaglig, att det inte längre blir möjligt att knyta olika kon
sumtions- och värderingsmönster (t.ex. val av kläder, musik och fritidsintres
sen) till specifika samhällsgrupper. Oavsett hur man ser på denna fråga, dvs. 
om man vill se individualiseringsprocessen i ett längre eller kortare tids
perspektiv och om man anser att perspektiven är varandra uteslutande eller 
ej, så tycks man ändå vara överens om att människors livsstilar, fritidsintres
sen och smak numera utmärks av en snabb förändring, en ökad variation och 
en synbar ökning av samhällets mångfald.3

2. Att säga att fritiden har ekonomiserats syftar här dels på det faktum att fritiden har blivit en 
del av konsumtionssamhället där varor knutna till fritiden köps och säljs på en marknad, dels 
på fritidsvanornas och fritidsprodukternas funktion som kommunikatörer av symboliska vär
den. Se Featherstone, M. (1991), s. 84.
3. Det diskussionen om individualiseringsprocessen snarare brukar gälla är vilka implikatio
ner den pågående individualiseringen får, t.ex. för ojämlikheten i samhället eller för indivi
dens identitetsutveckling. Innebär processen att individer inte längre i lika stor utsträckning 
begränsas av härkomst (klass, familj, etnicitet, boendeort etc.) och kön i sina möjligheter att 
förändra sin position i samhället? Har människors möjligheter och förmågor att reflektera 
kring sig själv och forma sitt liv efter egna önskemål reellt förändrats? I så fall, på vilket sätt? 
Eller skall individualiseringsprocessen snarare ses som en del av en samhällelig och forts. ►



Den senmoderna kroppen

Den teknologiska utvecklingen och vetenskapens utveckling, liksom det mo
derna livets sätt att hantera och organisera arbete, fritid, familjeliv och per
sonliga relationer är inte enbart positiv till sin natur. De bär alla ett tveeggat 
drag. Det trygga välfärdssamhället har successivt förlorat sin oskyldighet och 
frambringar idag inte endast bilder av en ljus framtid och hopp utan också 
risker och hotbilder, för vilka mänskligheten själv dessutom är ansvarig. Ka
rakteristiskt i det sena industrisamhället är också att en rad motsägelser börjat 
uppstå. Industrisamhällets betoning av och uppbyggnad kring industriarbete 
och full sysselsättning hotas idag på många orter av näringslivets minskade 
efterfrågan på denna typ av arbete med en hög arbetslöshet som följd. Det 
som efterfrågas är i större utsträckning tjänsteproduktion och högutbildad 
arbetskraft inom sektorer som datakommunikation, marknadsföring, natur
vetenskap och industriteknik. Vidare förefaller industrisamhällets traditio
nella socialgrupper ha luckrats upp. Det har skett via en förlängd och mer 
utbredd utbildning, förhöjd levnadsstandard, ökad social och geografisk mo
bilitet. Samtidigt består skillnader i makt och inflytande, liksom i handlings- 
och konsumtionsmönster, på många av samhällets områden, vilket ger upp
hov till en ny typ av ojämlikhet. Motsägelserna handlar också om att kärnfa
miljen fortfarande tas som normgivande förebild för familjeliv, trots att för
ändrade föreställningar kring manligt och kvinnligt, ideal för familjebild
ning, arbetsmarknadens utseende samt samhällets familjeformer ifrågasätter 
rimligheten i denna ordning.

I ett senmodernt samhälle är individen hänvisad till att i personliga rela
tioner, och i förhållande till ett rikt utbud av experter och rådgivare av skilda 
slag (t.ex. kostrådgivare, personlighetsutvecklare, terapeuter), skapa sig själv 
och sin egen framtid.4 Detta liv förutsätter ett framtidsorienterat förhåll
ningssätt som innefattar en ständig beredskap (såväl medveten som för
kroppsligad) till omprövning av livsplaner och livsstil. Den öppenhet, mång
fald och svårighet att förutse framtiden som präglar det moderna livet och ett

► forts, not 3 kulturell differentieringsprocess som framtvingar ett ökat antal subjektsposi
tioner, där ojämlikhet och sociala skillnader består, men antar nya uttrycksformer, t.ex. ge
nom att symbolerna för makt och ställning förändras och/eller genom att nya makt- respekti
ve vanmaktsgrupper konstitueras? I det senare fallet blir människors fritidsaktiviteter, ägode
lar och smak, etc. i stället viktiga att analysera som uttryck för skilda sociala positioner och 
social ojämlikhet, och som faktorer som bidrar till att förstärka och skapa sociala skillnader 
mellan människor.
4. Giddens, A. (1996), s. 97-106.



samhälle präglat av pluralism innebär både möjligheter och begränsningar för 
individen. Individen måste i var stund bedöma och hantera de olika riskbil
der som, i relation till möjliga vinster, är förbundna med olika val och 
handlingsalternativ som står till buds vid olika tillfällen i livet.

Den brittiske sociologen Chris Shilling ser i förhållande till det senmoder
na samhällets möjligheter och begränsningar två parallella och delvis motsä
gelsefulla utvecklingsprocesser. Han menar att dessa processer starkt har bi
dragit till individens ökade vaksamhet på den egna kroppen, samt individens 
ökade behov av att kontrollera och reglera det egna jaget. Å ena sidan har 
individen fått en väsentligt utökad arsenal av redskap för att kunna kontrolle
ra och förändra den egna kroppen (vikt, utseende, psykisk och fysisk styrka, 
etc.). Det har skett via den vetenskapliga och teknologiska utvecklingens för
sorg, samt via råd från en kader av konsultativa yrkesgrupper och information 
från en växande statsbyråkrati inriktad mot hälsa och välfärd. Även reklam
utbudet och medievärlden tillhandahåller här ett överflöd av möjliga refe
renspunkter för individen. Individen har på detta sätt försetts med ökade 
möjligheter att påverka den egna kroppen i riktning mot en ung, vältränad 
och frisk kropp.

Å andra sidan så har flera andra faktorer bidragit till att skapa ett ökat 
tvivel i frågor om vad en kropp är och om var gränserna för kroppens, påver
kan går. En mångfald av vid sidan av varandra förekommande religioner, lik
som sociala traditioners försvagning, verkar i denna riktning. En förändrad 
relation mellan könen har också rubbat tidigare etablerade könsgränser och 
framkallat en diskussion om vad som är manligt och kvinnligt i vår tid. Glo
baliseringen av världen medverkar vidare till att vidga bilden av ”det möjli
ga”. Avstånd i tid och rum kan överbryggas med ny teknik och nya former av 
sociala relationer möjliggörs via ny informationsteknologi. Genom att stän
digt utöka sätten att påverka och manipulera den egna kroppen (t.ex. via gen
manipulation, fosterdiagnostik, Organtransplantation, plastkirurgi och nya 
medicinska preparat) har vetenskapen och expertkunskapen kraftfullt bidra
git till att framtvinga svåra etiska bedömningar i frågor om hur långt männi
skan och vetenskapen skall få tillåtas att gå i ansträngningarna att göra om 
kroppen.5 Villrådigheten förstärks dessutom av den mångfald av perspektiv 
som också präglar synen på vetenskap, kunskap och värderingar i det sen
moderna samhället. Den allmängiltighet och entydighet som tidigare ut-

5. Shilling, C. (1993), s. 1-18 och Featherstone, M., Hepworth, M. & Turner, B.S. (1991), 
s. 1—35 samt s. 170-196.



märkte dessa områden synes nu försvunnen. Tillsammans har detta bidragit 
till att framkalla en djupt liggande osäkerhet hos individen där tankar om 
”den naturliga” eller ”den normala mänskliga kroppen” har en central plats. 
Människors benägenhet och behov av att ta individuellt ansvar för den egna 
kroppen ökar i en värld där olika faror hotar individens hälsa. Det kan vara 
globala faror, i form av obotliga sjukdomar, oöverskådlig miljöförstöring, 
teknisk och vetenskaplig otillräcklighet eller upplevelser av ett välfärdssam
hälle i förfall. Kroppen tenderar att bli den sista utposten - en ö av trygghet 
och säkerhet — i en värld karakteriserad av mångfald, snabba förändringar och 
globala risker.6

Det som uppstår är en situation där individens möjligheter att förändra 
sin kropp ökar och stimuleras, samtidigt som tillåtelsen av mångfald ökar 
känslan av valfrihet. I detta ögonblick blir individens kropp föremål för skilda 
möjligheter och val. Den ”individuella kroppen” blir ett ”projekt” vars resul
tat skall presenteras, visas upp och bedömas. Denna starka förening mellan 
det kroppsliga och det själsliga innebär att gränserna för den ”yttre kroppen” 
och den ”inre kroppen” suddas ut eller förskjuts. Kroppen ses inte längre som 
uttryck för den man är utan i allt större utsträckning som ”det” man är. Det

6. Beck, U. (1992).
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finns inte längre någon skillnad mellan kropp och person. Den enskilda 
kroppen blir en individuell kropp, och kroppen ses som ett moraliskt ut
tryck.7 En ung, vältränad och sensuell kropp uppfattas i vår tid som ett mora
liskt föredöme och vittnar om god självdisciplin, medan en ful, tjock och 
otränad kropp kan vara ett tecken på moralisk slapphet och bristande själv
disciplin.8 När kroppen, visad i kroppsstorlek, kroppsform, gestalt, framträ
dande, uppträdande, utseende, hållning, etc., kopplas ihop med ”vem man 
är” och blir ett uttryck för identitet ökar betydelsen av kroppen och den yttre 
framtoningen i människors liv. Kroppen blir något man måste värna fysiskt 
och psykiskt om. Denna omtanke kan ta sig olika uttryck beroende på vad 
man vill åstadkomma med sin kropp. Det kan leda till en i det närmaste total 
begivenhet för fysisk träning i skilda former (t.ex. långdistanslöpning, body
building, fitness) eller till paranoid viktkontroll, men även till ett mer vardag
ligt intresse för utseende, kläder och inre harmoni.

Kropp och identitet - en uppsummering

Kroppen har varit en måltavla för mänskliga åtgärder under lång tid. Det är 
också möjligt att se hur detta arbete med den egna kroppen bytt inriktning 
och haft olika syften vid olika tidpunkter i historien. Med hjälp av ett längre 
tidsperspektiv är det även möjligt att se hur individen blivit alltmer synlig i 
det offentliga rummet samt att identifiera ett antal över tid verkande proces
ser som bidragit (och även fortsättningsvis bidrar) till att kroppen blivit en 
viktig del i hur människan idag konstruerar sig själv och andra som individer. 
Detta innebär att individen som person (både i intellektuell och moralisk 
mening) alltmer tydligt formas och bedöms i ett öppet samtal, i vilken krop
pen är en betydande referens. Vad är det då som har hänt?

För det första har individen med tiden kommit att ses som alltmer indivi
duell; först i betydelsen separerad från ett kollektiv, sedan också i högre ut
sträckning frikopplad från tid och rum. Detta innebär inte att individen har 
blivit mer individualiserad i betydelsen att det liv människor lever och de val 
de gör i tillvaron formas på mer individuell grund än tidigare. De val männi
skor gör är i hög grad socialt och kulturellt grundade. Valen sker också alltid 
i sociala och kulturella sammanhang.9 Kroppen har i detta sammanhang

7. Lithman, Y. (1988).
8. Se Featherstone, M. (1991), s. 170-196.
9. Se Bourdieu, P. (1984). Jfr också Reimer, B. (1996), s. 50.



kommit att betraktas inte endast som natur utan också som kultur. Männis
kan har tillägnat sig ett av uppmärksamhet präglat förhållningssätt till den 
egna kroppen och det egna beteendet. Denna fortlöpande observation av sig 
själv som individ har därtill övergått från en yttre styrning och kontroll till en 
mer förkroppsligad och automatiskt fungerande vaksamhet på den egna up
penbarelsen.

För det andra har en pågående rationaliseringsprocess (i de industrialisera
de samhällenas tillblivelse, etablering och upplösning) bidragit till att sprida 
och bland individer förankra en föreställning om att den egna kroppen inte 
bara kan, utan också bör, kontrolleras, såväl till det yttre som till det inre. 
Kroppen blir på detta sätt en personlig kropp och en ensak för individen. 
Individen får i det senmoderna samhället själv ansvar för hur hon ser ut och 
för hur hon mår samt för att rätt utnyttja och utveckla sina inneboende po
tentialer. I förlängningen av en sådan förpliktelse kan kroppsliga tillkorta
kommanden såsom sjukdom och bristande hälsa för individen själv, i den 
nutida diskursen, komma att framstå som mer eller mindre självförvållade 
tillstånd.

För det tredje innebär detta decentraliserade och individualiserade ansvar 
för den egna identitetens utveckling och tillblivelse att kroppen blir föremål 
för skilda möjligheter och val. Att tala om att individer idag ställs inför många 
val och att den personliga möjligheten att skapa sig själv idag förefaller stor, 
innebär inte att alla tillvarons val utnyttjas, upplevs som möjliga och attrakti
va, eller ens står öppna, för var och en. Förhållanden som bygger på tradition, 
sociala förväntningar (bl.a. på män och kvinnor), reklam, socioekonomiska 
resurser och kulturella konventioner, för att nämna några exempel, har idag 
stor och normerande betydelse för människors val i livet.10

Lyhördheten för de individuella uttrycken tilltar och i ett samhälle där 
kroppen tillskrivs symboliska innebörder kan inre egenskaper inte längre med 
självklarhet skiljas från yttre kroppsattribut. Kroppen blir på detta vis som 
projekt infogad i en ständigt pågående bedömnings- och skapelseprocess, där 
ungdomlighet, skönhet och hälsa idag utgör hårdvaluta i offentligt presen
terade visioner av det ”goda livet”. I denna logik sammanbinds olika former 
av sportutövning, kostvägledning, viktreglering och skönhetsvård hårt med 
individens identitet, och med konsumtionskulturen. Ett aktivt vårdande av 
den egna kroppen upplevs som nödvändigt för att uppnå hälsa, skönhet och 
”ett gott liv”. Lust och hårt arbete kan därför inte längre, som tidigare var

10. Se t.ex. Bourdieu, P. (1984) och Giddens, A. (1991).



fallet, uppfattas som oförenliga med varandra. I det senmoderna samhället 
framstår i stället val av livsstil, självgranskning och framställning av kroppen 
som redskap med vars hjälp identiteten formas och som individuella möjlig
heter till njutning och självförverkligande.11 Omsorgen om livet och om 
kroppen bidrar i det senmoderna samhället därför inte endast till att likrikta 
och normalisera identiteten, t.ex. göra fler människor smala och vältränade. 
Lusten att underkasta sig ett hårt arbete för att förändra sig själv förstärker 
också mångfalden i de individuella uttrycken, liksom bilden av identitetens 
”påverkbarhet”.11 12 Beredskapen att som individ fortlöpande ompröva sig själv 
framstår alltmer tydligt som en nödvändig förutsättning för det senmoderna 
samhällets sociala liv.

Det som växer fram i det senmoderna samhället, och ur det rika utbudet 
av i kulturen tillhandahållna redskap för kroppskorrigering, är en samhällelig 
förpliktelse att välja och att forma sig själv och sitt eget liv. Budskapen kling
ar: ”Bli den du är!”, ”Idealen växlar. Du bestämmer själv!”, ”Har du bestämt 
dig?”, ”När du har bestämt dig.” ”Nytt år. Nytt liv.” etc.13 Konsumtions
kulturen formulerar stundligen nya förmaningar och krav på självreflektion 
och personlig särprägel. Denna ”frihetsdiskurs” innebär inte att formandet av 
en identitet idag sker helt och hållet på personlig grund. Människors kon
struktion av sig själva sker alltid i sociala och kulturella sammanhang, och i 
relation till andra människor.14 Plikten att välja handlar därför främst om ett 
socialt konstruerat behov av att orientera sig i tillvaron på ett sådant sätt att 
individens livsval i stort och smått bringas i samklang med den personliga 
livsbiografin samt med en i individen förkroppsligad och intuitiv känsla för 
vem man själv är (och därmed känsla för vem man inte är). Hur vill man leva? 
Hur vill man se ut? Hur vill man vara?

För att något summera framställningen ovan kan vi konstatera att förut
sättningarna för individens identitetsbildning, liksom sättet att tala om och se 
på den egna kroppen, har förändrats genom historien. Framförallt har vi 
kunnat se hur förändringar sker i övergången från ett förindustriellt samhälle 
till ett varuproducerande industrisamhälle, och senare också med övergången 
till det senmoderna samhälle vilket vi nu förutsätts leva i. I det förmoderna 
Europa var en individs identitet, med hänsyn till härkomst, kön, social status

11. Featherstone, M. (1991), s.170-196 samt Hargreaves, J. (1987), s. 139—159.
12. För beteckningen identitetens ”öppna karaktär” hänvisas till Giddens, A. (1995), s. 34.
13. Förmaningarna och frågorna är hämtade ur den samtida reklamen.
14. Se Reimer, B. (1996), s. 50



och andra för identiteten relevanta betingelser, tämligen given. Utrymmet för 
individuella variationer var jämförelsevis begränsat.15 Synen på kroppen kan 
sammanfattas i devisen ” the body as flesh”. I den asketiska tradition som på
bjöds av kyrkan förknippades kroppen med köttets lust och synd, medan sjä
len förknippades med kristen andlighet. Parallellt med utvecklingen av mo
derna samhällen blev formandet av identitet en fråga för individen och för
nuftet. Människan förutsätts nu ha förmågan att skriva sin egen historia och 
att själv råda över sitt öde. Den tydliga åtskillnad mellan förnuft och känsla 
som här fastslogs är också av betydelse för könsuppdelningen i samhället och 
för förståelsen av manligt och kvinnligt. I denna världsbild sammanbinds 
nämligen det tillräkneliga och eftersträvansvärda förnuftet med männen, 
medan den oförnuftiga och nyckfulla känslan binds till kvinnorna.16 Uppdel
ningen mellan förnuft och känsla visar sig också i synen på kroppen i det 
framväxande industrisamhället, som präglas av en strikt tudelning mellan 
kropp och själ (”body and mind’). Kroppen liknas alltmer vid en maskin som 
styrs av instruktioner från en rationell själ.17 Förskjutningen mot ett sen- 
modernt samhälle innebär att identiteten tillskrivs en mer öppen karaktär. 
Formandet av sig själv, till den man själv är, och vill bli, sträcker sig genom 
hela livet och individen måste i större utsträckning nu än förr vara inställd på 
att pröva och ompröva sig själv och sin livsstil i relation till såväl sin egen 
livshistoria som till andra människors ageranden. Individens identitetsutveck- 
ling tar formen av ett ”öppet projekt”, där det förflutna, nuet och framtiden i 
avsaknad av fasta, entydiga och generellt giltiga trossatser och levnadsregler 
utsätts för ständig prövning. I detta fortlöpande formande av sig själv, och i 
individens egen upplevelse av sig själv som person, spelar kroppen (hälsa, 
utseende och kroppsspråk) samt med kroppen förknippade ägodelar (t.ex. 
kläder och smycken) och livsföring (valet av livsstil) idag en viktig roll. Krop
pen blir en individuell egendom och en tydlig bärare av identitet.

15. Detta innebär inte att personlig särprägel lyst med sin frånvaro tidigare i historien. Här 
vill jag referera till Norbert Elias studier. När Elias i sina studier av t.ex. hovsamhället lyfter 
fram utseendets, klädsmakens och etikettens ”symboliska kraft” som distinktionsmärken för 
social ställning och överhöghet gör han det i första hand för att diskutera ett ökat samhälleligt 
behov av att visa social identitet, mer än som ett behov för individer av att uttrycka personlig 
identitet och individualitet. Elias, N. (1991). Se också Giddens, A. (1991). Modernity and 
Self-Identity, s. 74-75 samt s. 99.
16. Giddens, A. (1995). Intimitetens omvandling, s. 171.
17. Turner, B. (1996). The Body and Society, s. 9.
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10. Genus - historien
om kvinnligt och manligt
Birgitta Fagrell

Vi väntade nedböjda. Hörde tjejrösterna närma sig, rökhostan, fnittret. I ex
akt rätt ögonblick reste vi oss. Var sin snöboll i högernäven. Som två vredga
de vikingar såg vi tjejerna skrikande rusa iväg. Vi skulle just hiva iväg varsin 
eftersiäng mitt i gyttret, när vi plötsligt upptäckte att en av flickorna stod 
kvar. Bara några meter bort. Långt ljust hår, tuschade sminkögon. Hon stir
rade stint på oss.

Slänger ni mer så slår jag ihjäl er, väste hon. Jag spöar er så ni inte kan gå, 
jag sparkar in käften på er så att era morsor grinar när dom ser er...

Jag och Niila sänkte stelt våra snöbollar. Tjejen gav oss en sista fruktans
värd blick innan hon vände sig om och följde kompisarna.

Jag och Niila stod kvar. Vi tittade på varandra. Kvar låg bara känslan av 
ett jättelikt, ohyggligt missförstånd.1

Raderna ovan är hämtade ur Mikael Niemis bok Populärmusik från Vittula. 
Här beskrivs målande småpojkars tafatta försök att imponera på det motsatta 
könet genom att testa sina manliga talanger på tonårstjejerna. Hårdsminka- 
de, fnittriga och rökande, alltid barhuvade för att inte förstöra hårdsprayade 
lockar, väckte flickorna pojkarnas nyfikenhet och längtan men också en be
gynnande insikt om manlig makt och dådkraft.

Pojkarnas strategi misslyckades dock. Istället för att få erkännande för sin 
manlighet får de mothugg. Tjejen bryter reglerna för hur spelet mellan könen 
skall spelas. Hon tycks inte ha fattat ett dugg. Hon för in nya spelregler som 
endast väcker känslor av missförstånd och vilsenhet. Hon ”sabbar” helt enkelt 
spelet. Det hon inte förstått är att killar faktiskt skall visa upp sin fysiska styr
ka och att flickor skall uppvisa svaghet genom att fly. Hon har heller inte 
förstått att killarna egentligen inte menar något illa med sina snöbollar utan 
att detta är ett sätt att nå kontakt och att hon fnittrande skall fly samtidigt 
som hon lite lagom skall förfasa sig över deras tilltag. Dessutom kliver hon in 
på killarnas arena och hotar med stryk. Detta kan endast killar göra som vågar

1. Niemi, M. (2000), s. 54.



utmana positionerna i den manliga hierarkin. Hon skapar helt enkelt oord
ning i det vedertagna sociala könsspelet.

Spelet mellan könen

Vad är det då för ett spel och en ordning vi talar om? Vilka regler gäller i detta 
spel? Låt oss kalla spelet: Spelet mellan könen. Deltagarna i spelet är alla män
niskor som fatt benämningen kvinna eller man. Alltså alla, eftersom detta är 
en av de mest betydelsefulla klassificeringar som vi har i vår kultur. Går det 
inte anatomiskt att avgöra vilket kön barnet har vid födelsen så startas en lång 
och komplicerad utredning om detta och till slut blir man inplacerad i en av 
könskategorierna kvinna eller man. Spelreglerna talar om vilket straff du får 
om du hamnar fel och vilka belöningar som ges när du gör rätt. Spelreglerna 
är hämtade från alla de föreskrifter, regler, attityder och normer som finns om 
kvinnligt och manligt, kvinnor och män som vi har i vårt samhälle.2 Vinsten 
består i alla de favörer som ett ”rätt” uppträdande mot det motsatta könet 
formellt och informellt ger. När du har förstått hur man skall bete sig i Spelet 
mellan könen och dessutom accepterat spelreglerna har du också lärt dig 
innebörden i vad som menas med en normal kvinna och en normal man. 
Förlorarna, de som inte inordnar sig efter reglerna eller vägrar att delta i spe
let, måste vara beredda att betala ett pris för detta beslut. Men ibland lyckas 
förlorarna visa på att spelreglerna är felaktiga och måste ändras. Då kommer 
en ny version ut och spelet kan fortgå men nu med lite annorlunda regler. 
Eftersom vi alla deltar i detta spel lär vi oss en mängd koder om kvinnligt och 
manligt som vi dagligen har användning för. Spelreglerna blir till slut ett slags 
kollektiva föreställningar om hur vi skall vara som kvinnor och män.

För att visa hur spelet är uppbyggt kommer jag att använda vissa specifika 
begrepp som:

Kollektiva föreställningar
Förkroppsligande
Kön/genus
Konstruktion
Genussystem
Arbetsdelning
Patriarkat

2. Se t.ex. Björk, N. (1996) samt Connel, R.W. (1999).



Heteronormalitet 
Iscensättning 
Genusifiering (beköning)
Genusregim

Kollektiva föreställningar om kvinnligt och manligt

De kollektiva föreställningarna om manligt och kvinnligt styr vardagen för 
kvinnor och män — mer än vad vi kanske vill erkänna. Dessa föreställningar 
finns inte bara i huvudet på oss utan kryper in i varje cell i hela kroppen och 
förkroppsligas. När ett beteende blivit förkroppsligat handlar vi automatiskt 
utan att reflektera över vad vi gör och vi uppfattar dessa handlingar som nå
got ”helt naturligt”. Förkroppsligad kvinnlighet och manlighet kommer att 
uppfattas som något naturgivet; något som sitter i generna. Att detta ”natur
liga” till stor del är ett resultat av maktspel och sociala strukturer måste vara 
fördolt för att spelet skall kunna fortgå.3

Dessa föreställningar om kvinnligt och manligt formar våra mentala bil
der om hur kvinnor och män skall uppträda som sociala varelser och blir sty
rande för det som vi uppfattar som normalt (en styrningsmentalitet för det 
normala).4 Om vi förkroppsligar föreställningen om att manligt är förmer än 
kvinnligt kommer vi automatiskt att ge det manliga fler positiva förtecken än 
det kvinnliga. Det manliga överordnas det kvinnliga och kvinnligt och kvin
na blir socialt underordnat manligt och man. Det blir normalt att både kvin
nor och män ser det som uppfattas som manligt som en positiv norm för 
människan.

Kollektiva föreställningar om kvinnligt och manligt som skapats socialt 
och kulturellt, kallar en del forskare för kön andra för genus/gender.5 Det 
viktiga är inte vilket ord som används i sig utan det centrala i dessa begrepp är 
att det vi kallar kvinnligt och manligt är en konstruktion skapad av oss män
niskor. Begreppen syftar inte på könsorganen, inte på biologiska eller psyko
logiska funktioner utan är relaterade till normer, attityder, symboler och 
strukturer som är förknippade med kvinnor och män. Men vi människor är 
inte styrda av instinkter som djuren utan kan reflektera över konsekvenserna 
av våra handlingar. Därför kan vi förändra vad som anses vara kvinnligt och 
manligt, och de regler och normer som styr och påverkar den konkreta varda-

3. Se t.ex. Bourdieu, P. (1999).
4. Larsson, H. (2001), kap. 1.
5. Se Gothlin, E. (1999).



gen för många kvinnor och män. Det kan vi göra genom att bl.a. bryta mot 
vanemönster och ändra våra handlingar.6

Det regelsystem där kvinnor och män lär sig koderna för hur de skall för
hålla sig till varandra kallas inom könsforskningen för könsordningen, köns- 
systemet eller genussystemet, även ibland köns/genussystemet.7

Så görs kön
Låt oss först studera vem som har skrivit reglerna för hur spelet skall spelas. 
En av grundreglerna i Spelet mellan könen måste ses i relation till att kvinnor 
och män i alla tider har kontrollerats och disciplinerats och inordnats i ramar 
som samhället påbjuder. Männen i samhället, oavsett om vi talar om det tra
ditionella samhället eller det moderna, har emellertid i större utsträckning än 
kvinnor kunnat vara aktörer i formandet av dessa spelregler.8 I allmänhet har 
männen som grupp också vunnit på att ha kontroll över familjebildning och 
kvinnans sexualitet. Sett ur ett historiskt perspektiv har kvinnorna, betrakta
de som grupp, inlemmats i en ordning där såväl lagar som normer i stor ut
sträckning utformats av män.

Släktskapssystem och familjesystem är konkreta exempel på sociala system 
där regler för hur kvinnor och män skall förhålla sig till varandra finns in
skrivna. Dessa genussystem bevakar mer eller mindre subtilt att den mänsk
liga reproduktiva förmågan inte tar sig vilka uttryck som helst. Först och 
främst är sexualiteten reglerad i ett sådant system. Sex mellan man och kvinna 
bejakas och kyrkan välsignar än så länge endast giftermål mellan en man och 
en kvinna. Men det finns också mer subtila regler som man bör följa. Man 
bör kanske än i dag välja en partner med rätt hudfärg, ålder, utbildning och 
status för att bli upptagen i den sociala kretsen. Vi måste helt enkelt inordna 
oss efter normer som samhället skapat för att få erkännande och tillhörighet. 
Så länge det finns något som kan kallas för samhälle kommer också sociala 
normer och regler att styra den personliga friheten, inte minst på en mental 
nivå, eftersom vårt sätt att tänka och uppfatta verkligheten är färgat av det 
värdesystem som kulturen påbjuder. Vi måste lära in de sociala koderna och 
också lära oss agera efter dem för att ta oss fram på den sociala arenan.9 Social 
kompetens är således inte något man föds med utan den förvärvas aktivt i den 
sociala gemenskapen.

6. Butler, J. (1990) samt Butler, J. (1993).
7. SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport, kap. 3.
8. Se t.ex. Jonasdottir A.G. (1983).
9. Se t.ex. Connell, R.W. (1999), kap. 10.



Men idéerna om hur relationen mellan könen skall vara förändras ständigt 
och ser naturligtvis olika ut idag mot igår. Vi tycker kanske att individen idag 
gör som han/hon själv vill utan att behöva ta hänsyn till synliga och osynliga 
regler för hur kvinnor och män skall vara. Men så enkelt är det inte. Oavsett 
epok, politik, religion eller vetenskapssyn så organiseras ett samhälle mer eller 
mindre tydligt utifrån människan som könsvarelse och kvinnor och män pla
ceras redan vid födseln i någon form av genusordning(ar) som gäller för just 
det samhället. Inom denna ordning ”lär sig” kvinnor och män att spela upp 
könsspecifika beteenden och bära upp könsbestämda markörer och också att 
samverka med varandra i könsbestämda mönster. Vi ”gör” kön ständigt.

Normalt och naturligt
Men hur vi skall vara och uppträda som kvinnor och män är ju egentligen 
inget man dagligen behöva reflektera över utan det sitter i ryggmärgen. Först 
då fungerar det sociala spelet mellan könen utan friktion. Detta görande - 
detta att vi organiserar livet och vardagen utifrån vad vi anser att personer av 
kvinnligt eller manligt kön skall göra eller att vi knyter vissa symboler såsom 
färger, smycken, dofter, kläder, aktiviteter osv. till kön och att vi skapar vissa 
normer för vad som anses vara normalt beteende för kvinnor och män, gör 
kön till en betydelsefull struktur i den sociala ordningen. Hur könen skall 
förhålla sig till varandra blir, som sagt, förkroppsligat och utan att reflektera 
djupare kommer vi att uppleva dessa sociokulturella vanor och beteenden 
som naturliga (något som är biologiskt givet) och helt normala. Genus fun
gerar inte endast som en mental struktur, utan också som en förkroppsligad 
erfarenhet som guidar oss i hur vi skall uppleva och förhålla oss till kvinnligt 
och manligt. När vi förkroppsligat de sociala koderna märker vi inte hur ge
nus påverkar vår världsbild förrän en kvinna eller man träder in på förbjuden 
mark eller bryter mot genusordningens logik. En kvinna i boxningsringen, en 
kvinnlig general eller en kvinnlig biskop kan störa den förkroppsligade bilden 
av maktrelationen mellan könen. Något är fel. Man ryser i hela kroppen. Det 
är alltså först när någon utmanar normen som den märks.

Men i dagens samhälle är det inte politiskt korrekt att öppet visa upp sex- 
istiska eller könsdiskriminerande attityder eller att hävda att kvinnan är eller 
skall vara mannen underordnad. Få skulle öppet hävda könsmaktsordningens 
bevarande. (Många skulle däremot hävda att sociala skillnaderna mellan kö
nen även de har sin orsak i biologiska könsskillnader.) Nej, den moderna 
människan intar en jämställd attityd och bejakar jämställdhetspolitiken, åt
minstone officiellt. Man kan då fråga sig varför det är så svårt att uppnå den



jämställdhet som alla tycks vara enade om och arbeta för. Varför är vissa bete
enden fortfarande accepterade endast om de uppvisas av det ena könet, varför 
utnyttjar så få pappor rätten att vara pappalediga, varför tjänar män mer än 
kvinnor, varför är det kvinnor som arbetar deltid, varför innehar män de fles
ta styrelseposter inom näringslivet osv.?10 Jo, för jämställdhet handlar inte 
om att förändra attityder utan det handlar om en förändring av maktstruktu
rer. En sådan förändring sker inte friktionsfritt.

Könsordningen skapar mening

Det är alltså svårt, för att inte säga omöjligt, att ställa sig neutral till begrep
pen kvinnligt och manligt eftersom kategorierna kvinna och man utnyttjas 
för att ordna upp många sociala sammanhang. En flicka måste därför bilda 
sig en uppfattning om hur det är att vara kvinna och en pojke måste förhålla 
sig till hur det är att vara man. Samtidigt måste de också skaffa sig en bild av 
det motsatta könet. I denna process förkroppsligas så småningom meningen 
med att vara kvinna och man. Dessa förkroppsligade tentakler är nödvändiga 
för att kunna sortera och bearbeta de sociala koderna om kvinnligt och man
ligt som de ständigt möter. Grunden i perception och varseblivning är att 
uppfatta skillnader, och kvinnligt och manligt får mening och betydelse just 
genom det som skiljer dem åt. Somligt om kvinnligt och om manligt anam
mas omedvetet, somligt sorteras in mycket medvetet. Processen är likadan för 
de flesta människor men utfallet, dvs. hur vi ser på kvinnligt och manligt och 
vad vi tillåter oss göra som kvinna och man varierar. Det beror på att vi som 
människor är olika som personer och att den sociala miljön som vi lever i 
varierar.

När individen vid födelsen inordnas i genusordningen kan det livslånga 
spelet om hur vi skall vara som Kvinna och Man ta sin början. Om man inte 
tar över den roll man blivit tilldelad i egenskap av flicka och pojke, utan själv 
har idéer om hur pjäsen skall regisseras accepteras detta till en viss gräns. De 
reella effekterna visar sig först när man bryter mot de tabun som upprätthåller 
själva gränsen mellan kvinnligt och manligt inom något område. När man 
bryter mot det som konstituerar manligt och kvinnligt, så som tjejen i det 
inledande exemplet gjorde, utmanar man genusordningen och detta kan, om 
brottet är alltför radikalt, leda till olika former av reaktioner och bestraffning
ar. Vi kvinnor och män möter då de gränser som möjliggör våra handlingar. 
Handlingar som endast accepteras och värdesätts inom den ena eller andra

10. Delad makt delat ansvar (Regeringens proposition 1993/94:147).



könskategorin är sexistiska och diskriminerande. Handlingar som är förbjud
na för båda könen blir normerande för det vi kallar mänskligt, normalt och 
humant.11

Samhället är som sagt organiserat utifrån normer och attityder om kvinn
ligt och manligt. Denna uppdelning av världen utifrån kön, skapar ett köns- 
segregerat samhälle. Denna tudelningsprincip döljer emellertid alla de skill
nader som finns inom respektive könskategori. Kvinnor och män speglas en
ligt denna tudelningsprincip som varandras motsatser medan likheterna 
mellan könen försvinner. Så då vi delar upp världen i kvinnosysslor och 
manssysslor, kvinnofärger och mansfärger, kvinnokläder och manskläder, 
kvinnointressen och mansintressen, kvinnomat och mansmat, kvinnolittera- 
tur och manslitteratur, kvinnofilmer och mansfilmer, kvinnogester och 
mansgester, kvinnospråk och mansspråk, kvinnojobb och mansjobb, kvinno- 
idrotter och mansidrotter osv., blir kön en stabil struktur som konkret delar 
upp och ordnar vardagen utifrån de två könskategorierna kvinna/man. Den 
som motsätter sig eller känner tveksamhet inför denna uppdelning möter ofta 
motstånd, och kvinnor och män som ser annorlunda på kvinnligt och man
ligt än vad som är gängse accepterat, måste vara beredda på att bli betraktade 
som avvikare och udda. Först då en man beter sig enligt manlighetskoderna 
och en kvinna enligt kvinnlighetskoderna blir det lugn och ro i relationen 
mellan könen. En av koderna säger också att kvinnor inte alltför högljutt eller 
aggressivt bör påpeka orättvisor mellan könen. Ju mer vi inordnar oss desto 
bättre är det.

Tjejen som inte ställde upp på reglerna för spelet mellan könen utan också 
hotade killarna med stryk inordnade sig inte i köns/genussystemet. Hon bröt 
då inte endast mot genusordningen i sig, utan även mot könsmaktsordning- 
en. Den senare ordningen ger mer makt åt det manliga könet. Könsmaktord- 
ningen säger t.ex. att en karl inte kan få stryk av en tjej och att en tjej inte 
skall slåss.

Många hävdar att genussystemet är nedmonterat i dagens samhälle eller 
åtminstone på väg att monteras ner. Vi är jämställda individer som själva väl
jer vad vi vill bli, vad vi skall göra, eller hur vi skall se ut. Men vi behöver bara 
titta in i styrelserum eller andra maktens boningar för att inse att det är en del 
som återstår att göra innan vi kan kalla oss jämställda. 11

11. Se Fagreil, B. (2000), s 63-64.



Manligt skall skiljas från kvinnligt

I sin bok använder Niemi begreppet knapsu då han talar om de spelregler 
som styr relationen mellan könen och delar upp världen i två sfärer.

Ordet är tornedalsfinskt och betyder kärringaktigt, alltså något som bara 
kvinnor håller på med. Man kan säga att mansrollen går ut på en enda sak. 
Att inte vara knapsu. Det låter enkelt och självklart. Men det hela komplice
ras av olika specialregler som det ofta tar tiotals år att lära sig, något som 
särskilt inflyttade män från södra Sverige kan få erfara.

Vissa sysslor är i grunden knapsu och skall undvikas av män. Dit hör gar
dinbyte, stickning, mattvävning, handmjölkning, blomvattning och liknan
de. Andra sysslor är lika definitivt manliga såsom trädfällning, älgjakt, knut- 
timring, flottning och dansbaneslagsmål. Sedan gammalt har världen varit 
tudelad, alla har vetat vad som har gällt.12

Specialreglerna som Niemi talar om visar att det inte finns några naturgivna 
kvinno- eller mansroller utan att dessa formas olika inom olika kulturer. Det 
som är tillåtet inom en kultur kan vara förbjudet inom en annan. Mansroller 
och kvinnoroller måste alltså införlivas; de finns inte nedlagda i generna och 
utvecklas inte av sig själva. Knapsu skall undvikas av män eftersom den torne- 
dalsfinska normen säger att riktiga män inte ägnar sig åt kärringaktiga sysslor. 
Manligheten formas, inte bara i Tornedalen, genom att utesluta det som för
knippas med kvinnlighet.

Naturligtvis fyller köns/genusordningen - relationen mellan kvinnor och 
män och kvinnligt och manligt — en funktion i samhället. Den ger som alla 
sociala regler en viss trygghet och stabilitet så länge den accepteras. Det är 
först då denna ordning upplevs som felaktig och förtryckande som krav på 
förändringar reses. Detta krav har rests av kvinnorörelser i olika länder och 
under olika epoker eftersom köns/genusordningen historiskt sett givit män 
makt och socialt underordnat kvinnan. Män har genom att besitta makten i 
samhällsbygget kunnat reglera kvinnornas liv och leverne och givit manligt 
en överordnad position i relation till det som betraktats som kvinnligt.

Kvinnorna har i sin kamp för likställdhet skjutit in sig på att förändra 
relationen mellan könen och hävdat att kvinnor och män skall ha lika rättig
heter, villkor och skyldigheter i samhället. Kvinnans frigörelsekamp syftade 
således till att ändra maktrelationen mellan könen liksom att ändra på före
ställningar om kvinnligt och manligt.



Hur och varför kvinnan blivit underordnad mannen har en lång historia. 
Den så kallade klassiska feminismen har genererat kunskap om mekanismer 
som medverkar i formningen av manlig dominans och kvinnlig underord
ning. Harriet Bradley lyfter fram tre nyckelbegrepp i detta sammanhang: ar
betsdelning efter kön, patriarkat och tvingande heterosexualitet.13

Bradley menar att arbetsdelning utifrån kön bildar två grundläggande 
strukturer: en horisontell (en uppdelning i manliga och kvinnliga arbeten) 
och en vertikal (ansamlingen av män i toppen inom olika yrken). Dessutom 
har utestängande strategier från fackföreningar och professionella organisa
tioner försvårat för kvinnor att få tillträde till de av män dominerade arenor
na. Idéerna om att det är kvinnors och mäns medfödda olikheter som är orsak 
till könssegregerade verksamhetsområden har inte ifrågasatts. Enkönade ar
betsplatser har skapat fördomar om det andra könet och sexuella trakasserier 
har förtryckt och förnedrat personer genom sexuella anspelningar och hand
lingar.

Patriarkat kan förstås som en ideologi som förespråkar manlig dominans. 
Ett samhälle som är patriarkaliskt är uppbyggt kring manliga maktstrukturer 
och i ett patriarkalisk samhälle har männen en självskriven rätt att dominera 
över kvinnor. Män får i ett sådant samhälle status genom sin könstillhörighet 
och erhåller per automatik en symbolisk makt. Den symboliska makten gör 
det manliga” till förmer än ”det kvinnliga”. Om en kvinna uppträder aggres

sivt, tävlingsinriktat, konkurrerande i ett patriarkalt samhälle belönas inte 
detta beteende, snarare tvärt om.

Tvingande heterosexualitet hämtar sin näring från synsättet att heterosex
ualitet är en naturlig konsekvens av biologiskt kön. Uppfattningen att en ”na
turlig” sexualitet med nödvändighet skulle innebära lust till det motsatta kö
net utgör grunden i den heterosexuella normalitetsmallen (heteronormalite- 
ten). Det är endast inom en sådan mall som man kan sätta heterosexualitet 
och homosexualitet mot varandra och där homosexualitet kan ses som något 
avvikande. Utan denna mall skulle vi inte kunna diskutera den ena eller and
ra varianten av sexualitet som normal eller onormal. Heteronormaliteten ut
gör fortfarande en grundval för hur kvinnor och män skall förhålla sig till 
varandra sexuellt. Och, heterosexuell kärlek ses som den normala kärleksrela
tionen medan den homosexuella kärleken, trots allt tal om tolerans och öp
penhet, fortfarande ses som annorlunda eller avvikande.

En traditionell köns/genusordning vilar således på föreställningen att



kvinnor har specifika naturliga kapaciteter och att män har andra kapaciteter. 
Inom den traditionella köns/genusordningen påstås kvinnor vara bättre på 
att vårda, sköta barn och hantera relationer, medan män anses vara bättre på 
att skapa lag och ordning. Där är heterosexualiteten norm för hur den nor
mala kärleksrelationen mellan könen skall se ut. Genom att upprepa dessa 
mantra blir de till slut till sanningar och självklara grundbultar för hur rela
tionen mellan kvinnligt och manligt skall gestaltas. Så här är det, det vet ju 
alla.

Påståendet att något är ”knapsu” (kärringaktigt) kan alltså fortleva så 
länge som män som vill ägna sig åt ”knapsu” kallas toffelhjältar och kärringar. 
Och, så länge som kvinnor som vill beträda manliga arenor först måste bevisa 
sin kvinnlighet genom att leva upp till den av kulturen bejakade och konstru
erade kvinnligheten.

Genus som vetenskapligt verktyg

Begreppen kön/genus/gender är emellertid inte några enhetliga begrepp 
inom det köns/genusteoretiska forskningsområdet men gemensamt för den
na forskning är att se kön som något icke givet. Köns/genusforskaren studerar 
således hur vi ”gör” kön och som forskare intar man ett problematiserande 
förhållningssätt till detta ”görande”.

Men det är vanligt att se kön som något oproblematiskt - något som är 
givet av naturen eller något som man inte alls behöver ta ställning till. Det 
naturaliserade (biologisk förklaringsgrund) och neutraliserande synsättet på 
kön innebär att man som forskare använder kön som en variabel som inte 
behöver analyseras djupare.

Utifrån ett genusperspektiv däremot betraktas kön som något icke givet 
eller självklart. Det centrala i genusforskningen är att analysera hur föreställ
ningar (representationer) om kvinnligt och manligt konstrueras och att ana
lysera denna formering (dvs. hur en mängd praktiker verkar för att hålla 
kvinnligt och manligt åtskilda). Det är också viktigt att problematisera vad 
som konstituerar det vi kallar kvinnligt och manligt (innebörder, egenskaper, 
symboler, attribut som knyts till den kvinnliga och manliga kroppen) och i 
vilka sammanhang och inom vilka ramar kvinnligt och manligt iscensätts.

Genussystemet
I alla tider har vi alltså bakat in en rad egenskaper och symboler i kategorierna 
kvinna och man. Vi har dessutom varit måna om att upprätthålla en skilje
linje mellan kvinnligt och manligt. Men vem är vi i detta sammanhang? Vem



drar mest fördel av att vi ger kvinnligheten vissa innebörder och manligheten 
andra? Förklaringen till att relationen mellan kvinnligt och manligt är så sta
bil beror enligt feministiska forskare på att det är en maktstruktur vars syfte är 
att upprätthålla relationen mellan kvinnligt och manligt snarare än att för
ändra den. Genussystem vilar, enligt historiken Yvonne Hirdman, på att den 
manliga normen (manligt kön anses vara det normala, det riktiga, det efter
strävansvärda) bejakas och på idén att män och kvinnor skall verka och vara 
på olika arenor. Kvinnligt och manligt skall inte blandas utan hållas isär.14 
Denna delning grundad på kön gör att kvinnor och män kommer att arbeta 
skilda från varandra och med olika typer av arbeten. Kvinnor och män kom
mer då att få olika erfarenheter och utveckla olika kompetenser. Kvinnor blir 
bra på ”kvinnogöra” och män blir bra på ”mansgöra”. Dessa sociala könsskill
nader, orsakade av en idé om att könen är mer olika än lika (åtskillnadsdis- 
kursen), förklaras emellertid ofta utifrån biologi trots sin sociala bas.

Genussystemet bygger på att vi i ord och skrift ständigt håller föreställ
ningar om kvinnligt och manligt vid liv som om de vore generella sanningar. 
Så här är män och så här är kvinnor. Dessa föreställningar styr sedan våra 
tankar och handlingar och blir ett raster för hur vi ser på världen.

Kollektiva föreställningar om kvinnligt och manligt (diskurser) lever ock
så kvar genom att de iscensätts (verkställs) i vardagen. Vi gör saker av vana 
utan att närmare tänka efter varför vi gör det ena eller det andra. Vi klär 
flickor i rosa och pojkar i ljusblått. Då vi gör detta iscensätter den skära färgen 
femininitet och den blå färgen iscensätter maskulinitet, så länge dessa färger 
representerar kvinnligt och manligt. Då vi påstår att flickor är snälla och poj
kar bråkiga iscensätts flickan som snäll och pojken som bråkig. Påståenden 
att män är aggressiva och kvinnor vårdande iscensätter aggressivitet som nå
got manligt och omsorg som något kvinnligt. Uttalanden om att män är ra
tionella och kvinnor irrationella eller att män är logiska och kvinnor ologiska 
iscensätter mannen som rationell och kvinnan som irrationell. Mänsklig
heten delas på så sätt upp i två grupper vilka formas som varandras motsatser.

Genus strävar således efter att hålla kvinnligt och manligt åtskilt och legi
timerar denna åtskillnad som något naturgivet och normalt. Genus gör också 
manligt till norm för det mänskliga. Genus är därmed en maktstruktur som 
värdemässigt ordnar det manliga över det kvinnliga. Genus skapar ett sam
hälle där kvinnor och män begränsas i sin utveckling.



Kön och idrott

Avslutningsvis ges några exempel på hur barn, i detta fall i sju-åttaårsåldern, 
förhåller sig till kvinnligt och manligt. Framställningen är grundad i avhand
lingen De små konstruktörerna. Barn om kvinnligt och manligt i relation till 
kropp idrott familj och arbete.15 Studiens syfte var att utifrån barnens reaktio
ner på bilder och texter som fokuserade på kroppen, idrott och idrottsaktivi
teter, familjesysslor och förvärvsarbete, analysera hur barnen förhöll sig till 
kvinnligt och manligt. Barnen fick också fritt berätta hur de såg på vad som 
skall vara kvinnligt och vad som skall vara manligt inom nämnda områden. 
Jag var alltså intresserad av hur barnen såg på den sociala uppdelningen av 
världen utifrån kön; hur de genusifierade (könsmärkte/bekönade) världen.

Men jag var inte endast intresserad av att undersöka hur barnen direkt och 
öppet delade in världen i kvinnligt och manligt utan jag var också intresserad 
av när denna uppdelning inte gjordes. Med andra ord var jag också ute efter 
att analysera när kön inte direkt framträdde i deras föreställningsvärld.

Framställningen här koncentreras till hur barnen konstruerar genus i rela
tion till idrott. I detta sammanhang är idrottsarenan speciellt intressant efter
som idrott är så konkret förknippad med kropp, fysisk kapacitet och presta
tion. Genom att belysa hur barnen ser på idrott i relation till kön framkom
mer också deras syn på vad den kvinnliga och manliga kroppen kan eller inte 
kan användas till.

Jag lyfter fram några resultat i studien med vars hjälp jag kan föra en diskus
sion om kön på ett mer generellt plan. I det första exemplet visar jag att kön kan 
vara av betydelse även då man vid en första anblick kan tycka att utsagorna 
är könsneutrala. I det andra exemplet belyses hur barnen delar upp idrotten 
utifrån en föreställning att vissa idrotter är lämpade för män, andra för kvin
nor. Jag visar också här att barnen tror att det motsatta könet eller andra av 
eget kön är mer könsstereotypa i sina idrottsval än de själva är. I det tredje 
exemplet framträder hur flickorna och pojkarna är med i formandet av en 
ojämlik relation mellan könen. Här ser man hur maskulinitet och manlighet 
av båda könen görs till något som är bättre än femininitet och kvinnlighet.

Idrott och lek

Pojkarna och flickorna hade en likartad syn på vad som symboliserar idrott. 
Idrott för dem är något som ”är på allvar”, seriöst, målinriktat, regelstyrt och 15

15. Se Fagrell, B. op cit, kap. 6, ”Idrott och genus”.



När flickor och pojkar leker 
är det naturligt att de är 
tillsammans, men inte när 
de tävlar.

I
i
i
I

där tävlingsmomentet är centralt. Barnen beskrev idrotten som något där 
kvinnor och män skall vara åtskilda, dvs. som en naturlig könssegregerad 
verksamhet. I leken, som de uttrycker det, är man tillsammans, där får man 
göra som man vill. Leken beskrivs som en motsättning till idrott. Lek är med 
andra ord icke-idrott.

Denna syn på vad som karaktäriserar idrott och lek kan vid en första an
blick tyckas vara icke-genusifierad. Föreställningar om kvinnligt och manligt 
är inget som direkt framträder. Man skulle alltså tro att genus inte påverkar 
hur barnen uppfattar varken idrott eller lek. Men jag vill använda detta exem
pel för att visa att kön i själva verket är av stor betydelse. Även om barnen inte 
direkt utgick från kategorierna kvinnligt och manligt då de beskrev vad idrott 
och lek är, fanns genus ändå med men på ett dolt plan.

Barnens bild av idrott grundades nämligen i ett redan starkt genusifierat 
idrottskoncept.16 Barnens föreställningar om idrott hämtades från den mo
derna vuxna tävlingsidrotten. Denna typ av idrott speglar en praktik med 
rötter i en rationell och maskuliniserad logik. Den moderna tävlingsidrotten



har ju historiskt sett varit en verksamhet för män som utvecklats efter manliga 
idéer och manliga ideal.17 Kvinnor har i mycket ringa omfattning varit med- 
konstruktörer av tävlingsidrotten och även varit utestängd från den. Då kvin
nor fick tillträde till tävlingsidrotten införlivades de alltså i en praktik som 
egentligen var förankrad i idén att kvinnor inte borde ägna sig åt denna efter
som kvinnor och kvinnligheten ansågs vara så radikalt annorlunda än män 
och manligheten.18 Kvinnor som ägnade sig åt idrott blev därför till en bör
jan betraktade som avvikare och deras idrottande var något som måste förkla
ras.19 Varför vill kvinnor ägna sig åt det som egentligen är något för män?

Flickorna och pojkarna i studien hade den moderna tävlingsidrotten som 
referensram för sin syn på idrott. I tävlingsidrottens koncept är manligt ihop- 
kopplat med tävling, mod och kraft på ett "naturligt” sätt. Att målinriktning, 
tävling och en rationell syn på kropp och prestation redan var förbehållet 
manligheten vid tillblivelsen av den moderna idrotten, medan kvinnligheten 
fick härbärgera motsatserna till manligheten, är inget som barnen vet eller 
kan förhålla sig till. Än i våra dagar är det inte självklart eller helt accepterat 
att kvinnor skall ägna sig åt traditionellt manliga idrotter, t.ex. boxning eller 
ishockey. Dessa idrotter är fortfarande könsmärkta för män eftersom manlig
het och maskulinitet så starkt förknippas med dessa aktiviteter.20 Då kvinnor 
utövar dessa idrotter hamnar de i en situation där de dels måste hantera kopp
lingen mellan idrott och maskulinitet, dels hantera den problematik som 
uppstår då de jämförs med sina manliga utövare.

Att idrotten är könssegregerad är således naturligt för barnen. Det är först 
i sitt resonemang om lek i relation till idrott som barnen poängterar att man 
”kan vara tillsammans”. Leken förknippades med frihet från prestation, lust 
och samvaro. Om en aktivitet skulle klassas som idrott eller lek berodde till 
en del på om flickorna och pojkarna på bilden var blandade eller åtskilda och 
hur seriös och tävlingsinriktad verksamheten uppfattades vara. När flickor 
och pojkar var tillsammans på bilden och då bilden inte innehöll några sym
boler för tävling klassades verksamheten som lek, när flickorna och pojkarna 
uppträdde var för sig och då bilden uppfattades som en tävlingssituation klas
sades den som idrott.

17. Se t.ex. Olofsson, E. (1989) samt Brännberg, T. (1998).
18. Laine, L. (1991), se även Håkan Larssons kapitel 11 här i boken.
19. Guttman, A. (1991).
20. Messner, M.A. och Sabo, D.F. (1990).



Genusifieringen av idrottsaktiviteter

Det andra exemplet lyfter jag fram för att belysa att flickorna och pojkarna 
relaterar sig till den könssegregerade och genusifierade idrotten. Vilka idrot
ter könsmärker barnen speciellt kraftigt? En genusifiering av en idrottsaktivi
tet visar att denna är laddad med föreställningar om kvinnligt och manligt 
och således bär på symboler om kvinnligt och manligt.

Genusifieringen av vissa idrotter, eller könsmärkningen, framträder 
mycket tydligt då barnen uttalar sig om vilka idrottsaktiviteter som de själva 
vill ägna sig åt eller aktiviteter de tror att andra pojkar och flickor vill göra. 
Först fick barnen välja ut tre idrotter som de själva redan ägnade sig åt eller 
ville ägna sig åt, därefter fick de välja en aktivitet som de trodde att det mot
satta könet ville/inte ville ägna sig åt. Flickfavoriterna blev ridning, konståk
ning och simning och pojkfavoriterna blev fotboll, ishockey och bordtennis. 
Aktiviteter som inte fick något val blev för flickornas del ishockey, fäktning, 
rally och skytte medan pojkarna avstod från att välja balett och konståkning.

Barnen följer alltså de traditionella uppfattningarna om vad som är lämp
liga idrotter för kvinnor respektive män i sina val av idrotter. De har med 
andra ord en klar bild av den traditionella idrottens genusideologi och det är 
uppenbart att de kopplar ihop vissa idrotter mer än andra med kön. Fagidrot- 
ter blev manligt könsmärkta medan kvinnligt könsmärkta idrotter utmärks 
av en relation till ett levande djur eller har en estetisk dimension. Samma 
mönster framkommer också tydligt då de angav vilka idrotter de trodde att 
det motsatta könet ville ägna sig/inte ägna sig åt. Pojkarna trodde t.ex. att 
flickor vill ägna sig åt balett, konståkning och ridning och att flickor inte vill 
ägna sig åt boxning, rally eller fäktning. Flickorna å sin sida trodde att pojkar 
vill ägna sig åt fotboll, ishockey och tyngdlyftning och att de inte vill ägna sig 
åt balett och ridning. Den tydliga uppdelningen i kvinnliga och manliga akti
viteter visar att idrotten vilar på och är skapare av könsstereotypa föreställ
ningar. Detta är väl inget speciellt märkvärdigt med tanke på tävlingsidrott- 
ens historiska grund. Men det finns skäl till att uppehålla sig en stund vid 
barnens utsagor om balett och tyngdlyftning.

Flickorna själva valde nämligen inte ut balett som sin egen favoritidrott. 
Balett hamnade på tredje plats då de själva valde aktivitet. Däremot trodde 
både flickor och pojkar att balett är något som andra flickor vill ägna sig åt. 
Samma sak gäller tyngdlyftning. Pojkarna valde inte tyngdlyftning som en 
favoritidrott. Däremot trodde de att andra pojkar ville ägna sig åt denna 
idrott. Balett och tyngdlyftning tycks stå som symboler för kvinnlig och man
lig idrott och barnen tror att det är just dessa idrotter som andra och motsatta



könet väljer som favoriter. Så var det inte. Både flickor och pojkar väljer and
ra idrotter än just dessa som sina favoriter. Barnen skapade därmed en bild av 
den Andre som mer könsstereotyp än vad de själva är. Myten om den andre 
byggs upp på liknade sätt inom andra områden än idrott. Våra föreställningar 
om judar, ryssar, amerikaner, muslimer, svarta osv., vilar ofta på någon stere
otyp bild som inte alltid är så verklighetsförankrad.

Flickor är... pojkar är

Barnen fick även motivera varför de valde som de gjorde. Genus framträder 
nu i sin prydno. Konstruktionen av kön inom idrotten följer logiken att poj
kar är nog bättre än flickor och att det flickor gör inte är något eftersträvans
värt.

Här är en pojke som har skidor som sitt positiva val för flickor och tyngd- 
lyftning som sitt negativa. För pojkarnas del valde han ut tyngdlyftning som 
det positiva valet och balett blev det negativa. Hans motiv till dessa val är:

(Varför väljer du skidåkning?) De (flickorna) brukar göra det. (Hur vet du 
det?) Jag har sett det. Tjejer är mest bra på skidåkning.

Han har ett mer uttömmande svar till varför han inte tycker att flickor skall 
ägna sig åt tyngdlyftning.

Jo, de (flickor) kan... men de är inte så bra på tyngdlyftning... det är mest 
pojkar som är bra... och pojkar är inte bra på skidåkning. (Men om tjejerna 
började med tyngdlyftning, skulle inte de bli bra på det då?) Jo, men det är 
inte så lätt från början... men det är lätt för killarna från början.

Hans motivering till varför killar skall ägna sig åt tyngdlyftning är kort och 
gott för att man skall ha någon nytta av det, kanske i en situation då man 
behöver försvara sig rent fysiskt:

Så man kan rädda sig själv.

Han kommenterar vidare varför han inre tycker att balett är något för pojkar.

Balett... det ser lite knäppt ut. (Vad är det som är lite knäppt?) Att de går på 
tå som tjejer ska.

Denne pojke bygger först upp en argumentation med vad han ”vet” om flick
or och pojkar — flickor är bra på skidor, pojkar är inte bra på det. Därefter 
tillskriver han pojkarna större kapacitet att lära sig tyngdlyftning och att det 
är bra att vara stark för att kunna rädda sig. (Denne pojke är medveten om att



killar skall vara starka och beredda på kamp.) Man kan tänka sig att han tyck
er att killar från början är starkare än flickor och att de därför skulle ha lättare 
att lära sig. Men det är ingen direkt skillnad mellan flickors och pojkars kapa
citeter i denna ålder så hans bild är hämtad från vuxenvärlden. Vidare menar 
han att killar inte skulle välja balett därför att det ser lite knäppt ut. Det knäp
pa verkar inte vara aktiviteten i sig, utan det knäppa är att killar skulle gå på tå 
som endast ”flickor skall göra”.

En annan pojke har ungefär samma mönster i sin argumentation. Hans 
positiva val för flickor är balett, det negativa är tyngdlyftning. För pojkarna 
väljer han ut ishockey som positivt och balett som negativt. Hans kommenta
rer i sammanfattning:

De (flickorna) är bra på sånt (balett). (Vet du det?) En del i alla fall.
De flesta pojkarna gillar det. (Ishockey)
För tungt kanske. (Motivering till varför flickor inte vill ägna sig åt tyngdlyft
ning)
Det är barnsligt, fjompigt. Sånt där skall killar inte hålla på med. (Motivering 
till varför pojkar inte skall ägna sig åt balett)

Först rör sig argumentationen kring vad han tror sig veta. Därefter, då han 
skall motivera sina negativa val, glider motiveringarna över i värderingar. 
Denna värdering är intressant på så sätt att flickorna som grupp görs till sva
ga. Balett däremot nedvärderas som en löjlig aktivitet som pojkar inte skall 
hålla på med. Att pojkar inte skulle vilja ägna sig åt balett beror alltså inte på 
att det t.ex. skulle vara för svårt för pojkar utan att det är fjompigt; något 
killar inte ägnar sig åt.

I denna flickas utsaga nedvärderas flickor som grupp medan pojkar som 
grupp uppvärderas. Balett utgjorde det positiva flickvalet och rally det negati
va. Boxning var det positiva valet och balett det negativa då hon valde ut 
aktiviteter för pojkarna. Jag sammanfattar hennes kommentarer för de positi
va och negativa valen.

För dom är (flickorna) liksom lite småaktiga... så dom liksom... ja, jag tror 
det... (vad menar du med småaktiga ... hur är man när man är småaktig?) 
Om man skrämmer dom ... skriker till... så blir dom hi hi (blir dom skraja?) 
Ja! (Motivering till varför flickor väljer balett.)
Jo, för dom är... dom (pojkar) brukar vara tuffa och så där. (Motivering till 
varför pojkar skulle vilja boxas.)
För att dom (flickor) brukar vara väldigt lugna... och stanna hemma och laga 
mat och sånt där. (Motivering till varför flickor inte skulle välja att köra rally) 
För att dom (pojkarna) vill inte vara så fjantiga ... som flickor... (Motivering 
till varför pojkar inte skulle välja balett.)



En annan flicka lovprisar killarna genom att göra pojkar till dem som vågar 
pröva sina krafter, medan flickor förs in i en försiktigare värld:

Det är en svår fråga. Det är inget här som jag inte skulle vilja göra. Jo, det är 
en sak och det är rally. Det skulle inte jag vilja göra. (Tror du inte andra 
flickor vill göra det heller?) ... Det är så... Tjejer är inte så våldsamma och så 
och det kan hända så mycket olyckor också. Killar vill pröva allt som är svårt.

Vidare markerar hon avståndstagande från att bli stark då hon motiverar var
för pojkar skulle välja tyngdlyftning:

De (pojkarna) vill vara starka i det. (Vill inte tjejer det?) Jag vill inte. Jag gillar 
inte att vara stark.

Dessa flickor och pojkar är under intervjun medskapare av kön genom att i 
sina utsagor t.ex. nedvärdera flickaktiviteten balett. Denna beskrivs som löjlig 
eller fjompig både av flickor och pojkar. Det är ju anmärkningsvärt att flick
or, som menade att balett var den idrott som de trodde att flest flickor ville 
ägna sig åt, i nästa andetag beskriver denna aktivitet i negativa termer. Den 
kvinnliga idrotten tillskrivs också låg status och vid den kvinnliga idrottaren 
häftas egenskaper som gör henne olämplig för djärva, svåra och farliga aktivi
teter. Pojkarna framställer oftare det manliga som överlägset det kvinnliga. 
Ingen pojke markerade att deras aktiviteter skulle vara löjliga eller fjompiga. 
En del flickor med gott självförtroende ville ge sig i kast med de utmaningar 
som idrottsvärlden kan bjuda. Trots denna självsäkerhet hade de en uppfatt
ning om att killar var bättre på idrott än de själva var.

Idrott som genusregim

Genus är, vilket bör understrykas, en kraft som upprätthåller och skapar skill
nader mellan kvinnligt och manligt. Detta åtskiljande är inte givet en gång 
för alla utan kräver att beteenden och mentaliteter som är vanemässigt forma
de också hålls vid liv. Kvinnligt och manligt måste dagligen verkställas i 
handling. Dessa handlingar utför vi så att säga med ryggmärgen. Vi funderar 
inte på varför vi gör dem eller vem som bestämt att vi skall göra som vi gör 
eller säga det vi säger. Vi pryder oss t.ex. med könsmärkta symboler och in
ordnar oss i könssegregerade verksamheter utan att fundera så mycket över 
det. Vi påstår att kvinnor och män är si eller så utan att egentligen fundera 
över sanningshalten i sådana uttalanden. Vi gör och säger saker och ting av 
vana helt enkelt. Mor syr och far snickrar. På så sätt är vi alla med och formar



genus. Dessa handlingar iscensätts på en rad arenor (exempelvis inom idrot
ten) och i en rad situationer (t.ex. hur vi talar om varandra) och dessa hand
lingar invaggar oss också i en slags trygghet. Genus verkar således också som 
en regim21 (en förvaltare), som bevakar att kvinnligt och manligt iscensätts på 
rätt sätt genom att stoppa eller försvåra iscensättningen av icke accepterade 
kvinnliga och manliga handlingar. Genusregimerna ser till att det som bör 
vara normalt kvinnligt och manligt beteende inom olika domäner, som t.ex. 
idrotten, också anammas av individerna. Vi måste framförallt lära oss vad 
som inte kan räknas till det normala eller acceptabla. Flickor som håller på 
med tyngdlyftning och pojkar som åker konståkning kommer att behöva 
motivera dessa val i kretsar där det råder traditionella uppfattningar om 
kvinnligt och manligt.

Idrotten utgör en genusregim för hur den kvinnliga och manliga kroppen 
skall betraktas. Flertalet barn i studien refererade till den manliga kroppen 
som stark (muskler), modig (vågar pröva det farliga och utmana det svåra) 
och duktig. Flickkroppen beskrevs av både flickor och pojkar som försiktiga
re, lugnare, gracilare och sämre. Dessa uttalanden bidrar till att upprätthålla 
en bild av den manliga kroppens överlägsenhet fastän det inte finns någon 
större fysisk skillnad mellan gruppen flickor och gruppen pojkar i den här 
åldern.

En del flickor signalerar dock att de var beredda att pröva aktiviteter som 
är vigda åt pojkar. Ingen pojke uttryckte någon direkt önskan att få vidga 
gränsen för sitt köns erfarenheter genom att prova de med kvinnligt kön 
märkta aktiviteterna. Så länge genusideologin säger: ve den pojke som ”ned
låter” sig att vilja pröva flickaktiviteter, håller sig pojkarnas önskningar om 
vad de vill göra inom genuslogikens ramar.

Vara tillsammans — ett sätt att bryta genus 
Flickorna och pojkarna markerade att då prestationskrav eller tävlingskrav 
inte står i fokus är det av ringa vikt att könsmärka en aktivitet. Leken är en 
sådan aktivitet. När aktiviteten har hög status - då det verkligen gäller något 
— då är den könssegregerad i ord och handling. Kvinnor för sig, män för sig. 
Man kan tycka att det är rättvist att tävlingsmomenten i idrott är könssegre- 
gerade eftersom män som grupp är fysiskt starkare än kvinnor som grupp. 
Men som den idrottskunnige vet så är ju klassindelning och regler i idrotten 
till för att göra kampen jämn och spännande. En tungviktare i boxning boxas

21. Connell, R.W. (1993), s. 119 ff.



inte mot en flugviktare. Liknande klassindelning skulle kunna användas 
inom en rad sporter och på så sätt öppna för en könsintegrerad tävlingsverk
samhet, åtminstone inom barnidrotten. En rad idrotter bygger ju på andra 
kapaciteter än fysisk styrka och skulle kunna vara könsblandade i högre ut
sträckning än idag. Regler och handicapsystem skulle kunna tillämpas på ett 
mer sofistikerat sätt än vad som görs idag för att göra idrotten till en mer 
könsintegrerad verksamhet. Men om idrotten är en arena där pojkar förvän
tas träna och erövra sin maskulinitet, då blir det begripligt att det finns mot
stånd mot att blanda könen. Det är också värt att notera att inom den köns- 
segregerade manliga tävlingsidrotten naturaliseras kopplingen mellan idrott 
och maskulinitet, dvs. tuffhet, hårdhet, rationell och instrumenteil syn på 
kroppen hör manligheten till. En sådan koppling gör att kvinnor blir betrak
tade som speciella eller till och med som awikare då de vill utöva idrotter som 
är starkt manligt genusifierade (könsmärkta). Samma gäller för de män som 
vill ägna sig åt idrotter som sammankopplas med kvinnlighet.

Viljan till förändring?

Men är vi bara marionetter i genusspelet? Kan vi inte överskrida gränserna för 
kvinnligt och manligt? Jovisst. Vi kan bryta mot genus och förändra det som 
påstås vara normalt kvinnligt och manligt. Dessa handlingar kan visserligen 
förbjudas eller förlöjligas. Och att aktivt upphöra att göra vissa saker är väl så 
viktigt som att göra; att sluta att tala negativt om det kvinnliga, att sluta att 
tala om män som förvuxna barn eller aphannar, att sluta att träda in i under
ordningens position, att sluta att se makt som något okvinnligt, att sluta att se 
män som potentiella våldtäktsmän; detta är också att handla. Spegla flickor 
och pojkar som kompetenta och starka med vilja till lust och lärande. Till
skriv inte gruppen flickor och pojkar egenskaper som endast ett fåtal flickor 
eller pojkar uppvisar. Skilj således mellan utsagor som handlar om individer 
och grupper.

Uppfattningar om kvinnligt och manligt är idag satta under förändrings- 
tryck, åtminstone på en formell nivå. Ett recept för att förändra genusdiskur- 
serna har varit att aktivt arbeta för att bryta upp de könssegregerade arenorna 
eftersom könssegregerade arenor föder myter om det motsatta könet. Tanken 
är att en uppluckring av könssegregeringen kommer att visa att kvinnor och 
män inte alls är som dessa myter och fördomar förespeglar. Andra råd har 
varit att vi ska förändra hur vi talar och skriver om kvinnligt och manligt. 
Genom att formulera oss annorlunda om det kvinnliga och det manliga kan



också relationen mellan könen förändras. Vi kan i tal och vanehandlingar 
pröva andra och mer radikala föreställningar om könen än de som idag utgör 
grunden för den s.k. normala relationen mellan könen. Föräldrar, lärare och 
tränare skulle kunna analysera hur de själva skapar kön och utkräva ansvar av 
sig själva för detta. Men först och främst borde en närmare analys göras av 
den manliga normen och vad den upprätthåller både på samhällsnivån och på 
idrottsnivån. Så länge den manliga normen råder kommer såväl kvinnor som 
män att inordnas i genusregimer där det kvinnliga utgör den bas varifrån det 
manliga kan erövra en symbolisk makt.

Det är också viktigt att påpeka att kvinnligt och manligt inte är något som 
är, utan något som blir till. Genus är således inte något som finns i sig — det 
skapas av dig och mig dagligen genom våra handlingar. Dessa handlingar kan 
vi bli mer medvetna om och ta ansvar för. Som människa kan vi inta ett etiskt 
förhållningssätt till våra handlingar. Det betyder att vi kan avstå från att for
ma den Andre som avvikare, mindre värd eller som prototyp för det onda 
eller det goda.
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I I. Synen på manlighet och kvinnlighet 
i idrott
Håkon Larsson

Introduktion

Det här kapitlet handlar om synen på manlighet och kvinnlighet inom idrot
ten. Vilka beteenden, egenskaper och sätt att vara betraktas som manliga och 
kvinnliga inom idrotten, i synnerhet då tävlingsidrotten? Ar det alltid samma 
saker som uppfattas som manliga och kvinnliga? En väsentlig utgångspunkt i 
kapitlet är att allt tal om manlighet och kvinnlighet är uttryck för olika sätt 
att reglera, eller försök till att styra, mäns och kvinnors beteende och sätt att 
tala och tänka.

Att kvinnor numera både kan och far tävlingsboxas, kan ses som ett uttryck för att 
gränserna meilan vadsom uppfattas som manligt och kvinnligt inte längre är lika 
tydliga.



Min avsikt här är inte bara att beskriva synen på manlighet och kvinnlig
het inom idrottsrörelsen, utan också att gestalta en typ av modern genusteori. 
Som mycket ny teoribildning kan den lätt uppfattas som något svårtillgäng
lig, även om jag försökt lägga mig vinn om att framställa det hela så tydligt 
som möjligt. Min förhoppning är att kunna visa att manlighet och kvinnlig
het inte bör ses som något av naturen givet, utan som något som vi själva 
skapar och ger betydelse genom de handlingar och samtalsformer som vi ut
vecklar.

Följande konversation utgör utdrag ur två intervjuer med friidrottsträn- 
ande ungdomar i Stockholmstrakten.1 Kerstin och Marcus, båda sjutton år 
och båda verksamma på ungdomselitnivå, ombads att beskriva sig själva. 
Först Kerstin:

- Jag är väl ganska ambitiös, eller jag vet vad jag vill och så där. Och har jag 
bestämt mig för nånting så gör jag det. Och jag har väldigt svårt för att ta det 
lugnt. Jag måste alltid göra nånting ... och då blir jag ofta lite stressad och far 
ont i huvudet och så där, men det ... är ändå när jag har som mest att göra 
som jag trivs mest.

- Du sa, du vet vad du vill. Vill du berätta vad du vill?
- Jaa, eller ... jag vet väl att ... jag vill göra nånting speciellt, eller jag vill 

komma långt ...
- Inom friidrotten då?
-Ja, inom friidrotten och allting ... Jag vill inte vara vanlig (fniss). [...]
- Och sen har du ju fortsatt med friidrotten. Du var ju inne lite på att det 

gick bra i friidrott. Är det huvudanledningen eller ... hur kom det sig att du 
fortsatte med friidrott?

- Ja, men det var ju att det gick bättre och bättre hela tiden. Det var ... 
roligt. Och sen får man så mycket vänner och allting inom friidrotten ...[...]

- Finns det nåt som skulle kunna få dig att sluta?
- Mmja, det är väl ... om det skulle börja gå dåligt ... och jag inte blir 

bättre. [...]
- Vad är det bästa med friidrotten?
- Jaa (host), det är väl framgången ... Nej, men jag kan inte säga vad som 

är bäst ... Att, ja, att man känner att man är bra på nånting [...] att man 
känner att man kan va bäst ... Så är det annat också, det sociala, alla vänner 
och åka på träningsläger och resor och tävlingar och så ... [...]

- Finns det nånting om dig och friidrottandet som jag inte har frågat?
- Mina meriter (fniss).

1. Intervjuerna genomfördes under våren och sommaren 1996. Se även min avhandling, 
Iscensättningen av kön i idrott (2001), där dessa och fler citat från intervjuer med friidrotts- 
ungdomar och deras tränare finns presenterade.



Kerstin ger intrycket av att vara en mycket ambitiös och aktiv flicka. Även om 
hon inte riktigt har bestämt sig för vad hon vill uppnå, så verkar ”viljan att bli 
något” vara en stark drivkraft i hennes liv. Kanske är det hennes oförmåga att 
ange vad det är hon vill uppnå som också ligger till grund för hennes ”stress”? 
Å andra sidan är det tämligen löst definierade målet möjligen samtidigt en 
förutsättning för den brinnande viljan. Kerstin anger två huvudsakliga skäl 
till att hon sysslar med friidrott. Det ena är att hon är duktig och framgångs
rik i friidrott, det andra är vänner och resor och liknande, men prestation och 
framgång kommer hela tiden före vänner och gemenskap. Som en av få akti
va, både flickor och pojkar, undrade Kerstin om jag inte var intresserad av att 
få veta hennes meriter på löparbanan.

Nu över till Marcus; jag frågar:

- Vad tycker du är det bästa med friidrotten?
— Kamratskapet. Att man har mer eller mindre bästa kompisar i Malmö 

och, liksom, överallt. Det är folk man träffar på tävlingar och allt möjligt [...]
- Tävlingar ... vad tycker du om det?
- Det är väldigt olika [...] Gurkspelen och Öresundsspeien och dom här 

stora som man åker till på somrarna, det är det bästa som finns inom friidrot
ten, då är det verkligen kul. Men sen om det är klubbmatch på Kristineberg, 
det kan va direkt tråkigt. Då tränar man hellre än och köra den tävlingen. 
Nej, men själva tävlingstillfället ... jag har inte problem med nån risk för att 
få stora skälvan. Jag tycker det är kul [...]

- Skulle nånting kunna fa dig att lägga av nu?
-Nej.
— Okej, finns det ingenting?
- Nej, jag tror inte det ... Nej, för det är så, om det går dåligt nånstans, 

typ om man har problem i skolan, eller med vänner eller nånting vad som 
helst, hemma eller nånting, men alltid så, jag blir lugn av att träna. Liksom 
jag, dom timmarna jag är där så kopplar jag bort allting. Så jag känner mig 
trygg på träningen.

Marcus beskriver ett, i jämförelse med Kerstin, annorlunda förhållningssätt 
till friidrotten. Han talar gärna om kompisar och att tävlingarna ska vara 
”kul”. Friidrotten stressar honom inte så mycket och han talar endast i om
skrivningar om vilka mål han har med sitt friidrottande. Träningen framstår 
istället som en slags ”frizon”, där han kan känna sig lugn och trygg. Låt mig 
kontrastera dessa Kerstins och Marcus bilder av ”sigsjälv” med deras beskriv
ningar av ”andra” flickor och pojkar inom idrotten. Vi börjar åter med 
Kerstin:



- Varför tror du att ungdomar håller på med idrott ... i allmänhet?
- Jag tror, med lagsporter, så är det nog mycket att folk vill va tillsammans 

och göra saker tillsammans och så där. Att det är för att få kompisar och göra 
nånting meningsfullt tillsammans (fniss). Men jag tror mer ... som friidrott, 
som är så individualistisk, friidrott är mer idrott, så i början är det nog för att 
man vill vara med kompisar och så där och göra nånting tillsammans och så 
där, men sen blir det nog mer och mer att man tränar för att bli bra och det är 
dom bra som fortsätter ... oftast.

- Tror du det gäller både flickor och pojkar?
— Jag vet inte ... Killar kanske är mer för att dom vill bli bra och så där ... 

Ja, jag tränar ju för att jag vill bli bra. Det har jag väl gjort hela tiden. Sen är ju 
det sociala nåt man får också - och det är ju jättebra, men jag tränar ju inte 
för att mina kompisar tränar, utan det är för att jag vill, vill ...

- Varför tror du man slutar?
- Jag tror man slutar för att ... för att det inte går så bra ... tror jag. Eller 

man kanske bara tröttnar helt enkelt. Hittar nåt nytt som man tycker är roli
gare.

- Finns det skillnader där också mellan pojkar och flickor, eller är det 
samma anledningar?

--Jag vet inte ... Tjejer kanske ger upp lättare, när dom märker att dom 
inte kan. Dom vill pröva på nåt nytt.

”Ungdomar”, ett könsneutralt begrepp, sysslar med idrott för att de vill ”göra 
något meningsfullt tillsammans” först och främst — åtminstone när det gäller 
lagsporter. Friidrott, söm är en ”riktig” idrott, sysslar man med för att tävla 
och bli bra, åtminstone när man blir lite äldre. I det att jag frågar om ”flickor 
och pojkar”, tar Kerstins resonemang ny fart. Pojkar ”vill bli bra”, medan 
flickor håller på för ”det socialas” skull - men inte Kerstin! Hon tränar ju för 
att hon vill bli bra, inte för att hennes kompisar tränar. Slutar med idrott gör 
man för att det inte går bra - åtminstone flickor i största allmänhet. Pojkar, 
säger Kerstin, ”ger inte upp så lätt” som flickor. Så över till Marcus:

- Varför tror du att ungdomar i din ålder håller på med idrott, generellt sett?
-Kul.
- Så det är det största motivet?
-Ja.
— Tror du det kan variera mellan tjejer och killar?
- Ja, jag tror killar mer ... Eller från början så är det för att det är kul [...] 

men sen när man kommer upp ... ja, när man börjar utelivet om man säger 
så, då förstår nog killar bättre än tjejer att man måste börja ta det seriöst, 
därför tjejer tar det mer på lek längre än killar.

- Vad menar du med seriöst då?
-Ja, man ser mer som blodigt allvar ... Jag menar, jag har spelat hockey



sen jag var liten, det... Det var verkligt allvar, när man är ute och lirar, det... 
och då, om man är fjorton år och man kör ... En kille tänker även, om man 
säger, att: ”jag ska bli bäst”, mer så. Det tror jag är den stora skillnaden.

- Vad beror det på?
- Killar är mer ego.
- Det är så, så att säga?
- Ja, jag tror det är så ... Eller vi är ... av naturen så är väl vi lite mer att vi 

måste bevisa vem som är störst och bäst. Det är bara så ... Därför en tjej kan 
sluta i ett fotbollslag om hennes bästa kompis slutar, lite så där. Det tror jag 
inte är så vanligt bland killar.

- Okej, oavsett hur bra man är då?
- Ja (host).
- Varför tror du man slutar med friidrott?
- Man ... man ... man har för höga krav på sig själv ... Vill man ändå inte 

fortsätta på nån låg nivå ... ”Nej jag blev inte bäst så ...” (mummel).
- Hur tror du det är där mellan tjejer och killar? Skiljer det sig, eller är det 

detsamma?
— Jag tror en kille, han försöker lite mer än en tjej, tror jag. Lite mer envis, 

tills han absolut ser att ”det går inte”.

Kerstins och Marcus beskrivningar av ”pojkar” och ”flickor” som ”de andra” 
liknar varandra väldigt mycket. Flickorna beskrivs som mer sociala till karak
tären — och lite karaktärslösa, medan pojkar beskrivs som prestationsinrikta- 
de och målmedvetna. Däremot skiljer sig Kerstins och Marcus eget förhåll
ningssätt till ”det allmänna”. Relationen mellan ”mig” och ”de andra” ter sig 
ganska oproblematisk för Marcus. (Marcus förefaller, som tävlingsidrottare 
och pojke, falla inom ramen för vad man skulle kunna kalla en vanlig pojke.) 
Kerstin verkar däremot hela tiden behöva förklara sig: ”Jag är ju inte som de 
andra flickorna!” Kanske skulle man i det här läget vilja bestrida sanningshal
ten i Kerstins och Marcus beskrivning av flickor och pojkar. Jovisst, men det 
finns en uppsjö av studier och studiematerial som bekräftar bilden av flickor 
som relationsinriktade och pojkar som prestationsinriktade inom idrotten.2 
Detta sätt att beskriva flickor och pojkar är så dominerande att det nästan blir 
meningslöst att påstå något annat — även om det förvisso finns flickor och 
pojkar som inte passar in i den givna beskrivningen.

Det positivistiska angreppssättet — som undersöker vad en stor mängd 
flickor och pojkar säger om sig själva och andra flickor och pojkar — innebär

2. När det gäller forskning kan jag hänvisa till Dahlgren, A. & Dahlgren, R. (1990). När det 
gäller studiematerial kan jag hänvisa till Mogren, I. & Trosell, L. (1997) och Johansson, B. & 
Skiöld Widlund, G. (1994).



ofta att vi ser mängd som något normativt, dvs. att det som de flesta säger är 
det som är normalt och naturligt. De som inte ”passar in” uppfattas lätt som 
avvikare. Med ett hermeneutiskt synsätt skulle man kunna ge sig på att un
dersöka lite närmare vad Kerstin och Marcus egentligen menar med det de 
säger. Frågan är då om det som ligger ”bakom” deras första utsagor om sig 
själva och andra är att betrakta som mer sant eller riktigt än det som de nyss 
sade till mig? Dessutom blir det knepigt eftersom vi som forskare och inter- 
vjuledare har en tendens att vilja fråga mer om sådant som förefaller oväntat 
och onormalt, än det som är fullständigt självklart och förväntat. Detta skulle 
åter lätt leda till att de flickor och pojkar som inte ”passar in” i mönstret blir 
en sorts awikare. Beskrivningar av hur flickor och pojkar är mynnar oftast ut 
i en begränsad syn på människors handlingsutrymme, så tillvida att vi utgår 
ifrån att flickor och pojkar faktiskt är på ett visst sätt, och handlar därefier. 
Därför ska jag i detta kapitel flytta fokus från hur pojkar och flickor är till hur 
de beskrivs. Betoningen på beskrivningen, och inte på det som beskrivs, för
anleds av att själva beskrivningen kan ses som grunden för människors sätt att 
tolka, förstå och handla i olika frågor - i detta fall frågor som rör pojkar och 
flickor.

Poststrukturell analys - nutidshistoria

Det sätt att analysera de nyss gestaltade intervjuerna har kallats poststrukturell 
analys. 1 korthet utgör poststrukturalismen ett försök att komma förbi struk
turalismens och fenomenologins låsning vid strukturs- och aktörsbegreppen 
(eller struktur och erfarande subjekt).3 Istället för att låsa fast utsagorna vid 
en viss betydelse, eller låsa fast de som talar vid en viss identitet, strävar jag här 
efter att undersöka villkoren for människors subjektivitet. Med subjektivitet 
avses ett visst sätt att förhålla sig å ena sidan till sig själv — förstå sig själv, se på 
sig själv, uppfatta sig själv — och å den andra till omvärlden. Dessa villkor är 
historiska till karaktären, vilket innebär att nutidsmänniskans subjektivitet, 
vårt sätt att uppfatta, förstå och se på oss själva, har sin grund i historiska 
förhållanden. De historiska förhållandena har både med den individuella livs
historien och med historien på ett mera övergripande plan att göra. Det sena
re inbegriper också påverkansfaktorer som verkar indirekt eller på distans.

Detta sätt att analysera och förstå utsagor innefattar en radikal kritik av 
makt- och dominansförhållanden. De uttrycksformer som uppenbarar sig i



en intervju är då inte primärt konsekvensen av intervjuarens och intervjuper
sonernas identitet, personlighet eller privata intentioner. Istället kan man 
säga att identiteter, personligheter och intentioner uppstår, och det gör de 
ständigt i det att vi agerar och talar med varandra. Uppfattningar om hur 
flickor och pojkar är, dvs. vad som ses som manligt och kvinnligt, är historis
ka till karaktären. Det handlar om hur flickor och pojkar ska vara, hur de ska 
bete sig, hur de ska se ut, hur de ska tala, vad de ska säga osv. Dessa uppfatt
ningar om manlighet och kvinnlighet kan sedan relateras till uppfattningar 
om ”idrottaren”, hur idrottaren är eller bör vara. Uppfattningarna om kön 
och idrott utgör inte bara idéer som står i motsats till någon sorts verklig 
manlighet och kvinnlighet eller idrott, utan de blir verkliga i det att vi tänker, 
talar och handlar som om de vore verkliga.

Detta ”omvända” sätt att se på språk brukar kallas den språkliga vänd
ningen. Handlingarnas och samtalsformernas regelbundenheter utgör när
mare bestämt en sorts regleringsmekanism, där vi utifrån historiskt grundade 
tankegångar gör klart för varandra hur vi ser på världen och på oss själva. 
Denna regleringsmekanism ska inte uppfattas som hindrande, utan utgör 
tvärtom en förutsättning för att vi över huvud taget ska kunna handla, tala 
och tänka på ett sätt som är begripligt för oss själva och andra. Man kan alltså 
tala om ett strukturellt perspektiv. Dessa ”strukturer” är emellertid inte lag
bundna, enhetliga eller ”centralstyrda”, utan tvärtom mycket lösliga och 
lokala, men icke desto mindre kan de vara starka eller ”sega”. Den franske 
filosofen Michel Foucault betecknar dessa strukturer med begreppet styr- 
ningsmentaliteter.'1 Styrningsmentalitet har alltså med styrning att göra, både 
i bemärkelsen styrning av sig själv och andra, och i bemärkelsen låta sig styras 
(både i aktiv och i passiv form). Låt mig då i fortsättningen, i ganska generella 
termer, undersöka de historiska villkor som ligger till grund för Kerstins och 
Marcus’ sätt att resonera om sitt idrottande och flickor och pojkar som id
rottar. Deras sätt att resonera om sig själva och sitt idrottande bör alltså sättas 
i relation till de samtalsformer i och om idrott och idrottaren som kan spåras 
i historien.

1800-talets gymnastik

Med idrott menar jag i det här kapitlet i första hand den form av idrott som 
bedrivs inom ramen för Sveriges Riksidrottsförbund (RF), den svenska folk- 4

4. Foucault, M. (1991).



rörelseidrottens officiella organ.5 Denna kulturella form för fysisk aktivitet 
kan härledas i huvudsak ur två typer av aktiviteter, den engelska sporten och 
den svenska gymnastiken, eller linggymnastiken. Den idrott vi har idag kan 
sägas utgöra en sorts hybrid av dessa båda verksamhetsformer, förvisso inte 
helt utan andra inslag. Av utrymmesskäl är framställningen ganska hårt gene
raliserad. Man ska komma ihåg att de uttrycksformer som existerar i ett histo
riskt skede alltid är mer eller mindre mångsidiga. Här betonas hela tiden do
minerande synsätt och dess styrningsrelaterade effekter.

Som redan omnämnts i bokens första kapitel lades grunderna för den 
svenska gymnastiken, linggymnastiken, i början av 1800-talet av officeren, 
författaren och gymnastikpedagogen Per Henrik Ling (1776-1839). Den 
kom så småningom att förfinas av Lings lärjungar, ”lingianerna”, inte minst 
av hans son Hjalmar. Linggymnastiken syftade primärt till att i den degenere
rade svenske mannen inblåsa något av den ädle vikingens mod och dådkraft, 
men under civiliserade (läs: kontrollera[n]de och disciplinera[n]de) former. I 
praktiken kom linggymnastiken att präglas av stackattoartade rörelser, utöva
de efter ett strängt kommando, vilket för en nutida åskådare ter sig fjärran 
från bilden av den ädle vikingen.

Ling tänkte sig en kroppsövningsform byggd på vetenskapliga rön. Den 
vetenskap som avsågs var i första hand fysiologin. Fysiologin, eller läran om 
människoorganismen, ansågs inte bara kunna svara på fysiologiska frågor i 
strikt bemärkelse. Fysiologen, liksom läkaren, uttalade sig i 1800-talets sam
hälle med legitimitet och auktoritet också om psykiska, sociala och, inte 
minst, moraliska spörsmål. Det var här inte primärt en fråga om individens 
intressen i förhållande till staten, utan om statens krav på individen. Ling
gymnastiken var i första hand ett patriarkalt projekt, varigenom det blev de 
unga männens, och i viss utsträckning också de unga kvinnornas, moraliska 
ansvar att lystra till statens behov. Medborgarna kom att objektifieras genom 
denna typ av maktutövning. Med detta menas att statens behov var det pri
mära och att medborgarnas behov underställdes statens behov, och därtill att 
de breda folklagren sågs som passiva och varande i behov av en handfast styr
ning.

Linggymnastiken knöt ihop manlighet med hälsa och estetik. För en bil
dad man uteslöt inte intellektuell och fysisk bildning varandra. Hälsa och 
estetik var således inte, till skillnad från idag, något som primärt förknippades 
med kvinnlighet i det tidiga linggymnastiska tänkandet. Vidare var tävlings-

5. Det vill säga huvudsakligen föreningsbedriven träning, ofta med tävlingsinslag.



tanken överhuvudtaget inte närvarande, tvärtom föraktade lingianerna täv
landet. En riktig man karakteriserades av ett harmoniskt ”jag” i en discipline
rad kropp. Kroppen stod visserligen helst under tankens kraft, men sågs sam
tidigt som en själens boning. Det fanns inget motsatsförhållande mellan 
kropp och själ. ”Huset” eller ”templet” kan sägas utgöra den tidiga lingianis- 
mens metafor för kroppen.

Den manliga kroppen utgjorde skapelsens krona. Kvinnokroppen kon
struerades som en mer eller mindre ofullbordad eller ofärdig (ofullständig) 
kopia av manskroppen - en kvantitativ könsskillnad. Aktivitetsformen var 
densamma för kvinnor och män, men kvinnorna tänktes inte kunna utföra 
(läs: fick inte utföra) de mest avancerade rörelserna och övningarna. Dessa 
restriktioner fanns inte på grund av någon allmän illvillighet mot kvinnor, 
utan var upprättade som skydd mot överansträngning, hette det. Man tänkte 
sig att både mans- och kvinnokroppen innehöll en begränsad mängd energi, 
men den var mer begränsad i kvinnokroppen eftersom en stor del av energin 
gick åt till att försörja reproduktionsorganen (livmodern i första hand). Yt
terst fanns en rädsla för att den kvinnliga kroppen skulle förmanligas av hård 
fysisk aktivitet.6

Idrott i början av seklet

Runt sekelskiftet 1900 kom idrotten, med sina influenser från den engelska 
sporten, att överflygla Linggymnastiken som den mest populära kropps- 
övningsformen mot skolan och krigsmakten. Gymnastiken bibehöll sitt 
grepp om verksamheten i skolan och det militära, där hälsa alltjämt var ett 
grundläggande motiv för fysisk aktivitet. Idrotten förknippades nämligen 
inte helt automatiskt med hälsa.7 Det idémässiga ledmotivet inom idrotten 
var istället ”karaktärsdaning”. Medan linggymnastiken fokuserade det mer 
fysiologiskt präglade hälsobegreppet, kom idrotten att betona det mer psyko
logiskt präglade karaktärsdaningsbegreppet. Detta är nu en sanning med mo
difikation eftersom det linggymnastiska tänkandet under 1800-talets senare

6. Detta avsnitt bygger i huvudsak pä Jens Ljunggrens avhandling Kroppens bildning. Ling- 
gymnastikens manlighetsprojekt 1790—1914 (1999). Inspiration har också hämtats från Tho
mas Laqueurs redan klassiska bok Om könens uppkomst. Hur kroppen blev kvinnlig och manlig 
(1994).
7. Hälsa uppfattades i första hand som ett fysiskt begrepp, men ”naturen” hade också ett slags 
tolkningsföreträde när det gällde människors sociala och moraliska beteende. ”Dåliga män
niskor” sågs i grunden som en konsekvens av dåligt arv. Jfr. Olsson, U. (1999).



hälft kom att få många drag som var gemensamma med idrottens. Samtidigt 
som linggymnastiken utmanades av idrotten, differentierades gymnastiken i 
en manlig (traditionell) och en kvinnlig (progressiv) gymnastik, en kvinno- 
gymnastik som kom att betonas av rytm och grace. I förhållande till det tidiga 
1800-talet, förknippades estetik och kropp/kroppslighet i det tidiga 1900- 
talet med kvinnlighet snarare än med manlighet. Även hälsobegreppet lös
gjordes från manlighet och knöts istället till kvinnlighet. På motsvarande sätt 
förtätades banden mellan manlighet och karaktärsfasthet. Relationen mellan 
idrott och karaktärsdaning framträder tydligt hos både Kerstin och Marcus. 
Båda gestaltar pojkar i största allmänhet som mer viljestarka och karaktärs
fasta, medan flickor i största allmänhet sägs ha lättare för att ge upp. Flickor
na sägs sakna den fasta manliga karaktären.

Idrottsrörelsen var till en början, liksom gymnastiken, i första hand en 
verksamhet för unga män. Under 1900-talets första decennier motarbetades 
uttryckligen kvinnligt idrottsengagemang på central förbundsnivå. Man ifrå
gasatte det lämpliga i att kvinnor skulle tävla på samma sätt som män. Lämp
ligheten hade såväl med fysiska, psykiska och sociala som moraliska betänk
ligheter att göra. Kvinnokroppen uppfattades nu emellertid inte uttryckligen 
som en ofullständig manskropp, utan som något från manskroppen väsens
skilt - en kvalitativ könsskillnad. Fysisk aktivitet var i sig inget olämpligt för 
kvinnor, däremot tävlingsidrott som aktivitetsform. Rädslan för att kvinno
kroppen skulle förmånligas klingade av. Däremot uppfattades idrottande 
kvinnor som ”maskulina kvinnor” och oron dök upp för att de skulle ha/få en 
avvikande sexuell läggning.

Under 1920- och 30-talen skedde en viss förändring. Aversionen mot 
kvinnligt idrottsdeltagande minskade något på förbundsnivå. Framförallt 
ökade tillkomsten av kvinnodominerade föreningar, som Göteborgs Kvinnli
ga Idrottsklubb, GKIK, liksom arrangerandet av idrottstävlingar endast för 
kvinnor. Denna period karakteriserades enligt Inga Löwdin, den första 
kvinnliga ledamoten i Riksidrottsförbundets Överstyrelse, av ett ”vilja men 
kunna icke-tänkande” när det gällde kvinnligt idrottsdeltagande. Bilden av 
den idrottande kvinnan var att hon ville mer än vad hon hade förmåga till. 
Sådant tankegods kan sägas ligga till grund för Kerstins synbarligen ambiva
lenta och problematiska förhållande till sitt idrottande och målen med detta. 
Flon vill mycket, framstår det som, men hon vet inte riktigt vad det är hon 
vill och därtill verkar hon stressas av de krav hon ställer på sig själv.

Även om idrottsrörelsen, i den utsträckning vi nu kan tala om någon ”rö
relse” under 1920- och 30-talen, var vital och expansiv, så var den ingen



massrörelse. Dess innehållsliga fokus var tävlandet och karaktärsdaningen. 
Maskinen eller motorn ersatte huset eller templet som kroppsmetafor. Medan 
linggymnastiken var hållningskorrigerande till karaktären, blev prestations- 
och talangutveckling centrala ledmotiv inom tävlingsidrotten och kom därtill 
tydligt att knytas till manlighet.8

Idrott och fostran

I samband med min beskrivning av linggymnastiken, hävdade jag att dess 
framväxt är att betrakta som ett patriarkalt projekt. Styrning i den patriarkala 
formen utövades som statens krav på det manliga familjeöverhuvudet och 
dennes krav på hustru och barn. Men mannen, liksom staten, hade också 
vissa plikter att uppfylla, nämligen som försörjare och beskyddare. De blev 
subjekt för styrningen, vilket innebär att det var deras aktiva ansvar att rent 
konkret se till att familjen också levde så som de borde. Den patriarkala styr- 
ningsmentaliteten var utformad på så vis att de nyss nämnda relationerna ge
staltades som naturliga och självklara. Såväl de statliga institutionerna som 
det manliga familjeöverhuvudet och hans familj (i stor utsträckning även 
kvinnor och barn) tänkte och handlade utifrån denna patriarkala styrnings- 
mentalitet. Själva styrningsmentaliteten ska här inte uppfattas som det pri
mära. Utformningen av linggymnastiken som praktisk verksamhet utgör, 
hand i hand med politiskt tänkande om staten och befolkningen (däribland 
relationerna mellan män och kvinnor), utgångspunkten för analysen, men 
förklarar inte det historiska skeendet. Idén om styrningen kommer varken 
före eller efter aktiviteterna och uttrycksformerna, utan finns inskriven i 
dessa.

Början av 1900-talet kan ses som en övergångsperiod mellan den patriar
kala formen för styrning och en annan styrningsform. Den patriarkala bilden 
av samhället kan, precis som Linggymnastiken, karakteriseras som ett meka
niskt och tämligen statiskt system, där staten är överordnad dess medborgare. 
Det sociala samhället kan däremot, precis som idrottsrörelsen, karakteriseras 
som ett organiskt system, med medborgaren och hans eller hennes behov och 
frihet som överordnad statens behov. Vi ska kika lite närmare på dessa för

8. Innehållet i det här avsnittet bygger i huvudsak på Jan Lindroths avhandling Idrottens väg 
till folkrörelse. Studier i svensk idrott till 1915 (1974), Eva Olofssons avhandling Har kvinnor
na en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet (1989) och 
min egen avhandling Iscensättningen av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och 
idrottskvinnan (2001).



ändringar och styrning i namn av det sociala ur idrottsligt perspektiv och där
vid undersöka vilka konsekvenser detta medförde för konstruktionen av 
manlighet och kvinnlighet.

I boken Folkhälsa som pedagogiskt projekt (1997) belyser pedagogen Ulf 
Olsson hur intresset för folkhälsa ökade markant i Sverige under 1930- och 
40-talen. Det skedde i samband med iscensättningen av det svenska folkhem
met och välfärdsstaten. Även om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa 
inte uttryckligen betonades i de statliga utredningar som Olsson analyserar, 
så menar jag att förändringar i idrottsrörelsens uttrycksformer kan förstås i 
relation till statens intresse för folkhälsa samt framväxten av bilden av folk
hemmet och välfärdsstaten.

Idrotten var till en början uteslutande ett fritidsfenomen, och som sådant 
av relativt liten betydelse ur styrningssynpunkt. Successivt kom idrotten att 
överta delar av gymnastikens uttrycksformer och i viss utsträckning den roll 
som gymnastiken haft i den statliga svenska skolan. Karaktärsdaning som ut
trycksform försvann ur idrottsterminologin. Istället fogades hälsobegreppet 
till idrotten. Detta ”nya” hälsobegrepp var inte bara ett fysiologiskt (kropps
ligt) hälsobegrepp, utan också ett sociologiskt/pedagogiskt. Idrotten uppfat
tades framförallt som ett medel för att få bukt med det nya ”ungdomsproble
met”. Dessa förändringar kan uppfattas som en statlig intervention i idrotten, 
men också, vilket ter sig desto mer spännande och konstruktivt, som en 
idrottens intervention i staten. I Kerstins och Marcus uttrycksformer är det 
framförallt betoningen på sociala relationer (kompisar) som kan knytas till 
det tal om idrottens sociala betydelse som växte sig stark under efterkrigs
tiden.

I samband med att idrottsliga och statliga intressen kom att länkas sam
man, minskade också betoningen på manlighet i de offentliga texterna om 
idrott. Jag tänker då i första hand på texter publicerade av RF samt statliga 
offentliga utredningar. ”Idrottaren” konstruerades som en tämligen könsneu- 
tral individ. Som sådan var denne också en solidarisk individ, verksam i en 
organiskt uppbyggd idrottsrörelse. Det var under efterkrigstiden som idrotts
rörelsen blev den massrörelse den är idag. Denna massiva expansion kan ses 
som effekten av de nya uttrycksformerna, vilka kan karakteriseras som mer 
inneslutande än uteslutande (medan de patriarkala uttrycksformerna var mer 
uteslutande): ”Idrott åt alla” blir ledmotiv. Dessutom stimuleras idrottsdelta- 
gandet av ett sinnrikt bidragssystem, där en kvantitativ expansion både vad 
gäller antalet deltagare (allt längre ner i åldrarna) och antalet sammankomster 
gynnar idrottsrörelsen.



Efter hand kompletterades de inneslutande uttrycksformerna (totalise- 
ring) med uppdelande uttrycksformer (differentiering). Uppdelningen gällde 
inte bara kategorier som kvinnor och män. Också ungdomar, barn, pensionä
rer, handikappade och, så småningom, människor med olika etnisk härkomst 
med flera nämns som speciella målgrupper. Fokuserar man på kvinnornas 
roll i förhållande till idrottsrörelsen, så karakteriseras efterkrigstiden, för att 
använda Löwdins terminologi, av ett ”kunna men vilja icke-tänkande". 
Idrottsrörelsen såg gärna ett ökat kvinnligt deltagande, men stötte på ett mått
ligt intresse bland unga kvinnor. ”Kunna men vilja icke-tänkandet” märks 
också i Kerstins och Marcus’ uttrycksformer. Kerstin hävdar t.ex. att tjejer 
”ger lättare upp”, och Marcus menar att ”tjejer inte förstår att man måste 
börja ta det seriöst” vid en viss ålder.

Tydliga jämlikhetssträvanden karakteriserar den socialliberala styrnings- 
mentaliteten. Detta innebär att styrningen sker i jämlikhetens namn, vilket 
medför att man först måste kunna identifiera en uppsättning grupper som 
kan tänkas bli integrerade i verksamheten, innan den jämlika idrotten kan 
realiseras. Styrningen formuleras i allt större utsträckning i positiva ordalag. 
”Jämställdhet” är det begrepp som används specifikt för att beteckna jämlik
het mellan kvinnor och män. I följande avsnitt ska jag redogöra för bruket av 
begreppet jämställdhet inom idrotten.9

Jämställd idrott

Som nämndes tidigare byttes den avogt inställda attityden till kvinnlig idrott 
bland männen i idrottens förbundsledningar ut mot ett försiktigt intresse 
under 1920- och 30-talen. Efter andra världskriget fullföljdes denna rörelse, 
inte minst i samband med idrottsrörelsens expansionssträvanden, till ett ut
tryckligt stöd för ökat kvinnligt engagemang inom idrottsrörelsen (inte bara i 
för kvinnor speciella föreningar och förbund). Det gällde såväl tävlingsdelta- 
gandet som engagemanget som tränare och ledare på olika nivåer. Detta in
tresse för kvinnligt deltagande kulminerade under 1970-talet. Det kan möjli
gen ha att göra med idrottsrörelsens allmänt expansiva politik och det bi
dragssystem som utformades. Redan långt tidigare hade idrottsrörelsen på 
eget initiativ skapat olika typer av stödinstanser för att stimulera en ökad

9. I detta och de kommande avsnitten, bygger framställningen på min egen nyss nämnda 
studie.



kvinnoidrott. Det var emellertid först 1976 som idrotten erhöll ekonomiska 
bidrag från staten som var öronmärkta för arbetet för kvinnlig idrott (uttryck
et ”jämställd idrott” kom inte att användas förrän ytterligare ett tiotal år sena
re). En arbetsgrupp, talande nog kallad BRUD-gruppen (Bättre Rekrytering 
och Utbildning av Damer till idrotten), tillsattes. BRUD-gruppens rapport, 
Kvinnan — en ledarreserv (1976), fick utgöra underlag för den första hand
lingsplanen för kvinnlig/jämställd idrott.

1977 antog idrottsrörelsen handlingsplanen Idrott tillsammans — på sam
ma villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. Målsättningen var huvud
sakligen kvantitativ - fler kvinnor skulle ”in” i rörelsen. Det förhållandevis 
låga kvinnodeltagandet, inte minst som tränare och ledare, konstruerades 
som ett attitydproblem bland män i idrottsledningen. Märkligt nog var det 
trots detta inte i första hand idrotten som skulle förändras till förmån för 
kvinnorna, utan kvinnorna som skulle förändras till förmån för idrotten. När
mare bestämt var det den ”kvinnliga könsrollen” som sågs som boven i dra
mat. Kunde man bara förändra den kvinnliga könsrollen, dvs. föra den 
kvinnliga könsrollen närmare den manliga, skulle det kvinnliga idrottsdelta- 
gandet öka — tänkte man sig.

Dessa förändringar skulle genomföras först och främst genom upplysning. 
Adekvat information skulle undanröja alla de myter om kvinnligt idrottsdel- 
tagande som blockerade vägen för allt fler kvinnor att börja idrotta. Fort
farande dominerade dock objektifierande styrningsformer i förhållande till 
kvinnligheten, det var ju kvinnorna som skulle förändras och inte så mycket 
idrotten. I det omfattande idé- och handlingsprogrammet Idrott 8010 berör
des kvinnlig idrott endast flyktigt. Detta ger intrycket att strävan efter ökat 
kvinnligt idrottsdeltagande trots allt var tämligen begränsat. Kvinnor fram
ställdes som endast en av flera, för idrotten intressanta grupper. För att öka 
andelen kvinnliga idrottare krävdes, enligt Idrott 80, ett väsentligt ökat stöd 
från statens sida. Idrottsrörelsens egna ansträngningar framstår i detta ljus 
som tämligen passiva.

Ett decennium förflöt och vissa förändringar kunde skönjas inom idrotts
rörelsen, men inga verkligt påtagliga. Verksamheten utvärderades några 
gånger och mot bakgrund av dessa och några statliga utredningar (särskilt 
SOU 1987:19 Varannan damernas) antogs 1989 en ny handlingsplan, nu 
uttryckligen med formuleringen ”jämställd idrott”: Idrottens jämställdhets- 
plan. Kvinnligt idrottsdeltagande konstrueras här inte längre som en attityd-

10. 1981.



fråga, utan i första hand som en rättvisefråga. Målsättningen är nu inte bara 
kvantitativ (fler kvinnor till idrotten), utan också kvalitativ (rätten till idrott 
på kvinnors vis). Det senare innebär bl.a. att kvinnor inte bara ska ”in” i 
idrotten (i bemärkelsen inlemmas i en befintlig verksamhet), utan att de ska 
”integreras” i idrotten och att det därmed inte i första hand är kvinnorna som 
ska förändras till förmån för idrotten, utan idrotten som ska förändras till för
mån för kvinnorna.

Det dominerande resonemanget innebär att idrottsrörelsen, bättre än tidi
gare, måste ta till vara på och byggas utifrån kvinnors liv och erfarenheter. 
Eller som det står i Idrottens jämställdhetsplan:

Så länge mannen betraktas som norm i vårt samhälle kommer kvinnorna att 
ses som avvikande och annorlunda.11

Idrottens regler och organisation är formade att passa män.11 12 

Det väsentliga i denna nya attityd handlar om att

• Kvinnor och män har olika kunskaper och erfarenheter. [...]
• Kvinnor och män har olika värderingar och olika intressen.13 14

Kvinnliga aktiva skall t ex ha tillgång till tränare och ledare med kunskap och 
kompetens om kvinnors speciella behov och förutsättningar.'4

Inom ramen för nutidens tänkande om män och kvinnor, manlighet och 
kvinnlighet, ter sig dessa förändringar självklara och önskvärda. I sitt historis
ka ljus utgör de snarare nya sätt att styra, styrning i namn av kvinnlighet och 
manlighet - eller styrning i namn av jämställdhet. Ofta uppfattas jämställdhet 
som ett sätt att ”sudda ut” könsskillnader. Detta stämmer säkert om man 
endast riktar sökljuset mot vad kvinnor och män gör, får göra och kan göra. 
Man kan kalla detta fysisk och social (objektiv) åtskillnad. I samband med 
jämställdhetsarbetet har allt fler kvinnor börjat tävlingsidrotta. Därtill ses det 
numera i större utsträckning som normalt och naturligt att också flickor och 
kvinnor, precis som Kerstin, vill tävlingsidrotta. Detta är de villkor som gör 
en specifikt kvinnlig idrottssubjektivitet möjlig, där fokus riktas mot mental 
(subjektiv) åtskillnad. I korthet kan man säga att det kvantitativt inriktade 
arbetet för jämställd idrott ledde till att flickor kom att uppfattas som proble

11. Idrottens jämställdhetsplan (1989), s. 2.
12. Ibid., s. 6.
13. Ibid., s 4.
14. Ibid., s. 9. Min kursivering.



matiska när de trädde in på en arena som på ett oreflekterat sätt uppfattades 
som könsneutral.

Undersöker man den populärvetenskapliga kunskapsbildning som spritts 
inom idrottsrörelsen, inte minst genom dess bildningsförbund SISU, innebär 
detta att stor vikt läggs vid flickors och kvinnors ”inre”, mentala, värld, i rela
tion till grupp- och ledarskapsprocesser. Det sägs att flickor och kvinnor krä
ver en speciell ledarstil i förhållande till pojkar och män, och att flickor och 
kvinnor huvudsakligen deltar för andra motiv än pojkar och män. Kvinnlig
heten konstrueras i dessa texter alltjämt som framför allt kropps- och rela- 
tionsinriktad. Detta utgör numera i och för sig inget problem i förhållande 
till idrottandet (bara, sägs det, om man har en manlig tränare eller tränar 
tävlingsinriktat tillsammans med pojkar), utan är snarare det normala och 
förväntade. Denna typ av kvinnlighet är nu normaliserad.

Dessa uppfattningar om kvinnlighet och manlighet handlar knappast om 
kvinnor och män som sådana, utan alltjämt om synen på önskvärd och nor
mal femininitet och maskulinitet, dvs. heterosexualitet. Jämställd idrott ut
gör i den bemärkelsen inte bara ett sätt att sudda ut könsskillnader (den so
ciala, ”yttre”, världen), utan också ett sätt att skapa könsskillnader (i den 
mentala, ”inre”, världen). Samtidigt som man har strävat efter att ta bort åt
skillnad i den fysiska och sociala världen, har en successivt allt större betoning 
på åtskillnad införts i den mentala världen (t.ex. när det gäller kunskaper, 
erfarenheter, värderingar, sätt att kommunicera osv.).

Enligt min mening är Kerstins och Marcus’ erfarenheter och uttrycksfor
mer alltså inte uttryck för någon naturlig kvinnlighet respektive manlighet, 
utan effekterna av dominansförhållanden. Det blir då problematiskt att låta 
dessa erfarenheter av att dominera respektive vara dominerad utgöra utgångs
punkt för nya handlingsplaner. Det motsägelsefulla i Kerstins utsagor om sitt 
eget idrottande, i förhållande till hennes och Marcus bild av ”andra flickor”, 
kan alltså ses som effekterna av maktstrukturer. Tolkas de däremot i norma
tiv bemärkelse som något specifikt flickigt, och såtillvida får utgöra grunden i 
olika typer av handlingsprogram, kan handlingsprogrammen ses som en del 
av problemet snarare än som en lösning. Handlingsprogrammen för jäm
ställd idrott låser fast könsåtskillnaden vid en icke-jämställd struktur.

Rörelsen under 90-talet

Under 1990-talet lanserades inga nya program för jämställd idrott från RF:s 
sida. Formellt gäller Idrottens jämställdhetsplan alltjämt, men en rad mer



praktiskt inriktade projekt har iscensatts, däribland Tjejer på arenan och + En 
tjej till (ett mentorskapsprogram), båda projekt riktade mot unga kvinnliga 
idrottsledare. Därtill rymmer idrottsrörelsens senaste övergripande hand
lingsplan15, ganska utförliga beskrivningar av hur man inom idrottsrörelsen 
vill handskas med problematiken kring flickor/kvinnor och pojkar/män i 
idrotten. Fortfarande är betoningen på åtskillnad och tron på utveckling ge
nom upplysning (ökad kunskap) stark.

Det är viktigt att fördjupa kunskaperna om flickors och pojkars olika villkor 
och förutsättningar i idrotten. Detta gör vi för att få idrotten bättre anpassad 
till gemensamma och skilda behov som flickor och pojkar har.16

Det gemensamma med dessa program är ett ökat fokus på det individuella. 
Det handlar emellertid inte om en fullständigt individuell - och därmed kön
lös — individualitet. Nej, kön utgör fortfarande en mycket central komponent 
i den individuella identiteten. Följande rader kan läsas i Idrotten vill·

[Vi ska] i all undervisning och inlärning [...] ta hänsyn till skillnader mellan 
flickor och pojkar för att på sikt ge varje individ, oavsett kön, samma möjlig
heter att utveckla sina personliga ambitioner, intressen och talanger.17

Varje individ har egna, personliga ambitioner, intressen och talanger, men 
enligt Idrotten vill utvecklar sig dessa i förhållande till skillnader mellan flick
or och pojkar. Dessa skillnader synes också tilldelas en allt större betydelse när 
barndomen övergår i pubertet:

hänsyn [måste] tas till olikheter mellan flickor och pojkar och den ökade be
tydelse könstillhörigheten får under ungdomsåren.18

Könstillhörighetens ökade betydelse under ungdomsåren uppfattas gärna 
som en naturgiven utveckling. Mognad (”en mogen könsidentitet” t.ex.) un
der puberteten ses exempelvis här som att förändringar vad gäller beteende 
och självförståelse skulle vara desamma oavsett socialt och historiskt samman
hang. Detta är, som jag ser det, en förhastad slutsats. Om könstillhörighetens 
betydelse är stor, så är den det i ett samhälle som lägger stor vikt vid just 
könstillhörigheten. Könstillhörigheten har enkelt uttryckt precis den betydelse vi

15. Idrotten vill (1996).
16. Ibid., s. 15f. Min kursiv.
17. Ibid., s. 21. Jfr Läroplaner for det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 
(Lpo 94 och Lpf 94), s. 6.
18. Ibid., s. 20. Meningen upprepas på sidan 27.



tilldelar den. Lite tillspetsat kan man också säga att könstillhörighet och sexua
litet används som ett slagträ i en strävan efter att bringa ordning och reda i ett 
samhälle.

Idrotten vill betonar också behovet av ökad kommunikation och ett större 
individuellt ansvar för att idrotten verkligen blir den självförverkligande verk
samhet den sägs ha potential att bli. Kommunikation, individualitet (ett ökat 
fokus på ”självet”) och en ”aktiv” framställningsform utgör en typ av styr- 
ningsmentalitet som kallas nyliberalism. På det hela taget sker i nyliberalis- 
tiskt tänkande en nyorientering från ett ”utifrånperspektiv” (objektivitet, gö
rande, fysisk och social åtskillnad mm.), till ett ”inifrånperspektiv” (subjekti
vitet, upplevelse, mening och psykisk åtskillnad m.m.). I förhållande till den 
socialliberala styrningsmentaliteten, förskjuts nyliberalismens fokus från 
samhället (styrning i namn av samhället och jämlikheten) respektive könet 
(styrning i namn av jämställdheten och friheten) till individen (styrning i 
namn av individens självförverkligande).

Avslutning

Utifrån den nutidshistoriska analysen kan man påvisa hur vår tids självklara 
och naturliga syn på manlighet och kvinnlighet i samband med idrott också 
kan betraktas som en historisk skapelseprocess, en effekt av makt och styr
ning. Detsamma gäller förstås hur vi rent praktiskt går tillväga med att ar
rangera idrottstävlingar. Jag menar att vår tids syn på manlighet och kvinnlig
het inte är att betrakta som något naturligt eller självklart, utan som ett svar 
på de styrningsmässiga behov som existerar i dagens svenska (idrotts-)samhäl- 
le. Betoningen på att idrotten ska utformas ”på kvinnors villkor” kan alltså 
betraktas som ett sätt att skapa kvinnliga subjekt. Det sker en subjektifie- 
ringsprocess, där ”det kvinnliga” motsvaras av ”det feminina” (och hetero
sexuellt orienterade). De senaste decennierna karakteriseras med andra ord av 
en strävan efter att göra kvinnor styrbara som aktiva subjekt och inte, som 
tidigare, som passiva objekt. Som subjekt är makten inget som utövas ”mot”, 
snarare ”för” eller ”genom”, kvinnor. Jag vill åter påpeka att det inte är tal om 
någon ”egentlig” ofrihet, snarare är styrningen utformad så att vi, såväl kvin
nor som män, mer eller mindre ”tvingas vara fria”.

Här vill jag återknyta till intervjuerna med Kerstin och Marcus. Man kan 
säga att historiskt material, dvs. tankegångar, uttrycksformer och praktiker 
som skapats och återskapats under historiens gång, förkroppsligas i Kerstin 
och Marcus och kommer till uttryck som subjektivitet. Vi återfinner såväl



enkönstankegångar (att flickor och pojkar egentligen inte är så olika) som 
tvåkönstankegångar (att flickor och pojkar i väsentliga drag är olika), i inter
vjuerna. På liknande sätt dyker tanken upp att både flickor och pojkar kan 
träna hårt, tävla och prestera bra idrottsresultat, men att det ”egentligen” är 
pojkarna som vill (och kan) träna hårt, tävla och prestera. Flickorna idrottar 
”egentligen bara för att umgås med sina kompisar”. Vi återfinner såväl ”vilja- 
men-kunna-icke-resonemanget” (flickors ”sämre prestationsförmåga”) som 
”kunna-men-vilja-icke-resonemanget” (flickors ”oföretagsamhet”/”sämre själv
förtroende”) när det gäller flickor. Individualiseringstemat är också påtagligt. 
Möjligen är det inte speciellt kvinnligt att tävla och träna hårt i friidrott, men 
Kerstin, hon, gör det i alla fall.

På det hela taget bidrar dessa historiska villkor till att pojkarnas subjektivi
tet inom tävlingsidrotten konstrueras som en oproblematisk historia. Pojkar
na uttrycker sig med lätthet och ledighet om hur det är att delta i elitidrotts- 
betonad ungdomsträning. Tvärtom kan det uppfattas som mera problema
tiskt om små pojkar inte idrottar eller inte är fysiskt aktiva på annat sätt. För 
flickorna ser bilden något annorlunda ut. Många flickor deltar numera i täv- 
lingsidrott. Men de flickor som i tonåren väljer att gå in i elitidrottskarriären 
ger ofta uttryck för en än mer ”seriös”, ibland t.o.m. gravallvarlig eller över
spänd, attityd än pojkarna. Tvärtom kan pojkarna uttrycka sig märkligt av
spända i förhållande till den egna elitidrottskarriären. Flickornas förhåll
ningssätt är så att säga ”priset” för att upprätthålla sin trovärdighet som täv- 
lingsidrottare. Framgång och en betoning på prestation görs alltså mer 
betydelsefullt för flickor i de tidiga tonåren. För pojkarna, eller de unga män
nen, dröjer denna fas till 20-25-årsåldern. Mitt i alltihop slår allt som oftast 
ett tvivel igenom i flickornas egna utsagor om sig själva och sin verksamhet. 
Den kvinnliga subjektivitet som vuxit fram inom idrotten - som man i RF- 
och SISU-materialen blir uppmanad att bejaka (den ”ömtåliga” och socialt 
inriktade subjektiviteten) — blir alltmer jämställd med den traditionella 
mansbild som kommer till uttryck inom idrotten.

Kvinnokampen har alltså inneburit en skapelseprocess, där resultatet bli
vit ett kvinnligt subjekt — inom idrotten ”idrottskvinnan” - som ålägger sig 
själv att tänka och handla fritt. Men det sker naturligtvis inom ramen för vad 
som är att uppfatta som fritt i förhållande till just ”det kvinnliga”. Jämställd- 
hetsdebatten kan således ses som ett modifierat sätt att skapa könsskillnader, 
nu på ett mer subjektivt än objektivt plan, med normativ heterosexualitet 
som grund. Frågan är då om ”kvinnan” verkligen är att betrakta som ”det 
andra könet”, vilket var Simone de Beauvoirs tes i boken med samma namn



från 1949? Kanske är der mera rimligt att tala om kvinnan som det första 
könet, eftersom mannen i krass bemärkelse inte konstruerats som en köns
varelse, åtminstone inte inom ramen för den socialliberala styrningsmentali- 
teten. Men vem ska då detta nyutsprungna kvinnliga subjekt egentligen jäm
ställas med? I vilken utsträckning existerar det ett jämställbart manligt sub
jekt?

Under de senaste decennierna har ett allt större intresse riktats mot frågor 
om manlighet eller maskulinitet inom den akademiska världen. Så också 
inom idrottsforskningen.19 Detta kan ses som ännu en ”skapelseprocess”, 
skapandet av en ”jämställd man”, ett ämne som bara ytligt börjat diskuteras 
inom idrotten.
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Idrott och lärande





12. ”Kärt barn har många namn”
- idrott & hälsa i skolan
Jane Meckbach och Suzanne Söderström

Gymnastiktimmarna blir bara färre och färre.
Är det för att barnen ska lära sig sitta still?

Antalet barn som är överviktiga ökar.
Antalet gymnastiktimmar minskar.
Kan det ha ett samband?1

I riksdagsdebatterna om ämnet idrott och hälsa under åren 1991—94, handla
de de flesta motionerna om det viktiga i att förebygga arbetsskador. Andra 
argument som lyftes fram var dels den fysiska aktivitetens betydelse för att 
utveckla intellektet (att god fysisk förmåga ökar den intellektuella kapaciteten 
i andra ämnen), dels vikten av hälsokunskap. Hälsoaspekterna på ämnet vila
de på argument om att dessa kunskaper är centrala för att bland annat minska 
välfärdssjukdomarna.1 2 I en sammanställning av riksdagsledamöternas motiv 
för ämnet idrott och hälsa framkommer att endast fem av de totalt 51 mo
tionerna handlade om att ämnet ger förutsättningar för motorisk utveckling. 
Få motioner poängterar skolämnets möjligheter att stimulera barns och ung
domars sociala utveckling. Ingen motion handlade om ämnets egenvärde, det 
vill säga att utövandet i sig är viktigt.

I detta kapitel vill vi ge läsaren en orientering om ett skolämne som fun
nits med i den svenska skolan sedan mitten av 1800-talet. Syftet med texten 
är att med hjälp av den idrottspedagogiska forskningen ge en beskrivning av 
kroppsövningsämnets centrala delar och hur ämnet har förändrats. Därtill 
vill vi lyfta fram ett antal didaktiska frågeställningar, där en angelägen fråga 
gäller vad som ska vara ämnets innehåll. Den frågan kommer på sikt att av
göra åt vilket håll ämnet är på väg.

Reklamcitaten ovan, tillsammans med följande dialog mellan en förälder

1. COOP reklam hösten 2001.
2. Holmqvist, E. & Wikström, L. (1997).



och en tonåring, kan illustrera hur en gammal ämnesbeteckning fortfarande 
används. Däremot har innehållet och miljön för undervisningen förändrats 
över tid.

Mamman ropar till tonårspojken.
”Du, det är tisdag. Har du gymnastik idag?”
”Lugn morsan gympakläderna är me’, vi ska va’ i rackethallen. Jag drar nu.”3

Physical Education

Låt oss starta med ett internationellt perspektiv på idrottsämnet för att ge en 
bakgrund till den kommande beskrivningen av ämnet idrott och hälsa i 
Sverige. När det gäller den totala tiden per vecka som ägnas åt idrottsunder- 
visning intar Sverige en 24:e plats bland 25 undersökta länder i Europa. Det 
konstaterar professorerna i fysiologi Neil Armstrong och P-O Åstrand i en 
artikel från 1997.4 Sverige har inte ens hälften av den veckotid som Frankrike 
och Schweiz avsätter till idrottsämnet.

1 en världsomspännande rapport ges en tämligen mörk beskrivning av 
”hälsotillståndet” för ämnet.5 Rapporten beskriver idrottsämnets status i en 
rad länder från världens fem kontinenter. Slutsatserna är att skolämnet idag 
är lågprioriterat i relation till andra ”för framtiden mer viktiga skolämnen”. 
Man konstaterar att idrottsämnet över tid har drabbats av nedskärningar, så
väl tidsmässiga som finansiella. Det framkommer dessutom i rapporten att 
lärare som undervisar i de lägre stadierna har låg utbildningsnivå. Vidare 
framhåller rapporten att det är svag samstämmighet mellan vad officiella re
presentanter menar att ämnet står för, och det som lärarna uppfattar att man 
faktiskt kan undervisa i. Rapporten innehåller även ett avsnitt om föreställ
ningar och attityder till kroppsövningsämnet i skolan. Även om resultaten 
skall tolkas med viss försiktighet, framgår att en stor andel av skolledare, 
ämneslärare och föräldrar har en negativ attityd till ämnet. De menar att äm
net har låg status, är perifert, ej akademiskt samt saknar ett utbildningsvärde.

3. Dialog mellan en förälder och en tonåring.
4. Armstrong, N. & Åstrand, P-O (1997), s. 157-159.
5. Hardman, K. & Marshall, J. (2000). En rad konferenser har haft idrottsämnets ställning i 
fokus under 1990-talet. 1997 framförde ICSP (International Committee of Sport Pedagogy) 
ett förslag om finansiellt stöd till den olympiska kommittén IOC och ICSSPE (International 
Committee of Sport Science and Physical Education) för att genomföra denna världsom
fattande undersökning.



Här har vi uppenbarligen ett skolämne där både status och värde ifrågasätts 
trots att svenska elever uppger att det är ett av skolans mest populära ämnen.6 
Samtidigt ser vi också att annan inriktning av idrott (tävlingsidrotten) er
håller stort utrymme i media, hanterar stora summor pengar och producerar 
våra nya folkhjältar.7 Innan vi går in på kroppsövningsämnet i Sverige och 
dess innehåll ges en kort beskrivning av de dokument som styr skolans verk
samhet.

Ramarna som styr skolans arbete

De nya läroplanerna som infördes i mitten av 1990-talet innebar, att den 
svenska skolan blev målstyrd och lämnade den tidigare regel- och centralstyr
ningen. Målstyrningen medförde att kursplanerna utformades kring sträv
ans- och uppnåendemål. Dessa mål skulle framöver styra ämnenas inriktning 
och kunskapskrav. Tanken bakom den målstyrda skolan var en politisk vilja 
att engagera lärare, elever och föräldrar i mål- och metodfrågor. Arbetsplaner 
och skolplaner skulle tas fram genom samverkan och lokal konkretisering av 
måltexten. Klara förväntningar fanns således på att den målstyrda skolan 
skulle ge elever, lärare och föräldrar möjligheter att ta initiativ till lokala lös
ningar, vilka skulle kunna leda till delaktighet och medbestämmande. Led
orden för den ”nya skolan” och de nya läroplanerna kan sammanfattas med 
orden individualiserad undervisning med (viss) valfrihet och eget kunskaps- 
inhämtande.

Läroplanerna väckte oro och frustration hos en stor del av lärarkåren 
eftersom undervisningens innehåll inte längre bara skulle handia om hur 
man skulle genomföra den (metodfrågan). Flera frågor behövde besvaras 
och bearbetas. Det var frågor som handlade om vad man skulle undervisa i 
samt varför och när detta stoff var viktigt i relation till ämnets strävans- och 
uppnåendemål. Varje enskild skola behövde nu i en lokal arbetsplan kon
kretisera hur man ville genomföra sin undervisning och hur denna skulle 
bedömas och utvärderas. Ett stort och omfattande arbete påbörjades — en 
process som för många skolor har tagit flera år att slutföra. Nyordningen 
innebar att det lades, och fortfarande ligger, ett stort pedagogiskt ansvar på 
dem som undervisar i ämnet idrott och hälsa. Värt att notera är att ansvaret 
inte enbart läggs på utbildade idrottslärare, eftersom det de facto är klass

6. Mattson, L. (1993), Sollerhed, A-C (2000).
7. Nilsson, B. G. (red.) (2000).



lärare och annan skolpersonal som genomför idrottsundervisning för de yng
re åldrarna.8

Pedagogikforskarna Claes Annerstedt och Göran Patriksson från Göte
borgs universitet har gjort en studie om införandet av Lpf 94 och kursplaner
na för idrottsämnet på gymnasiet. Angående ramar och målformuleringar 
konstaterar de följande:

The Swedish national curriculum is probably the thinnest one in the western 
world - the curriculum for the compulsory basic school as well as the upper 
secondary school consists of only 16 pages altogether and the syllabus for 
Physical Education and Health of less than two pages!9

Idrott och Hälsa i Sverige

Undervisningstiden

I styrdokument som ska forma kroppsövningsämnets innehåll framhålls att 
hälsoaspekten och livsstilsfrågor skall sättas i fokus. Vilka tidsutrymmen ges 
då till uppfyllandet av dessa övergripande mål? Under hela 1900-talet har 
ämnets tid till förfogande kontinuerligt minskat. I samband med den nya 
läroplanen, Lpo 94, drogs antalet timmar för de nio grundskoleåren ned från 
537 timmar till 460. Därtill försvann de öronmärkta timmarna (151) för pla
nering och genomförande av friluftsdagar. Ett par år senare gav statsmakterna 
en timförstärkning på 40 timmar till ämnet idrott och hälsa. Det innebär att 
den totala timtilldelningen i grundskolan räcker till 90 min/vecka och läsår, 
vilket de flesta skolor delar upp på två tillfällen per vecka.10 11

Gymnasieskolan höll på att förlora idrottsämnet som en obligatorisk del i 
gymnasieutbildningen i samband med att den nya läroplanen, Lpf 94, arbeta
des fram. Förslaget om att göra ämnet frivilligt kom från den dåvarande skol
ministern Göran Persson.11 Debatten som följde innehöll kraftiga protester 
mot förslaget och ämnet kom att behållas som ett kärnämne, men med en 
starkt reducerad timplan. Samtliga elever på gymnasiet läser från och med år

8. Eriksson, S. (2000), Eriksson, S. ”Lärarstudier” (I: Skolprojektet 2001).
9. Annerstedt, C. & Patriksson, G. (1997).
10. Eriksson, S. (2000). Det finns flera olika sätt att beräkna antalet klocktimmar till idrotts- 
undervisningen, ibland läggs tiden för friluftslivsdagarna in i den totala tiden till ämnet. Det 
är bl.a. en av anledningarna till att uppgifterna varierar från Skolöverstyrelsen ( 1980, Lgr 80), 
Utbildningsdepartementet (1994, Lpo 94 resp. Lpf 94) och Skolverket, pressmeddelande 
2002-02-15.
11. SOU 1990/91:84 Växa med kunskaper — om gymnasieskolan och vuxenutbildningen.



2000 kursen Idrott och hälsa A som består av 100 poäng (cirka 86 klocktim- 
mar). Totalt sett räcker timmarna till cirka ett tillfälle i veckan under två av 
de tre gymnasieåren. Övriga kurser inom idrott och hälsa är valbara.12

Mål och innehåll

I såväl grundskolans som gymnasieskolans kursplaner står det att ämnets mål 
är att eleverna ska få allsidig fysisk aktivitet. Alla ska, oavsett förutsättningar, 
kunna delta och utvecklas på egna villkor. Ämnet ska enligt kursplanerna 
också ha en kraftig betoning på kunskaper om hälsa och livsstil samt även 
omfatta miljöfrågor i ”vid mening”.

Kursplanerna för ämnet anger både ämnets karaktär, inriktning och krav 
på kunskapsmål. En generell bild av ämnet idrott och hälsas mål, innehåll 
och metodik kan, enligt vår tolkning, sammanfattas på följande sätt:

Ämnets mål är att
- skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet
- utveckla en psykisk, fysisk och social förmåga samt en positiv självbild
- stimulera till rörelseförmåga och rörelseglädje
- ge kännedom om den egna kroppen
- stimulera till hälsotänkande (hälsa - fysisk aktivitet - livsstil)
- uppöva ett ansvarstagande för den egna fysiska träningen

Ämnets innehåll består av Ämnets metodik baseras på
- ett brett innehåll av olika - samundervisning/individua-

rörelseaktiviteter lisering
- livsstils-, miljö- och ekologiska frågor - integrering av teori och praktik
- musik och rörelse - elevbestämmande/medmflytande
- friluftslivsaktiviteter — framtoning av leken som metod

— betoning på deltagande

En kommentar till vår tolkning av texterna om ämnets mål, innehåll och 
metodik är att det framträder en blandning av ett tänkande kring ”idrott som

12. Ämnet idrott och hälsa fick 1994 tilldelat 80 klocktimmar för samtliga gymnasieprogram, 
men med en förstärkning av 50 timmar (Idrott och hälsa B-kurs) till de studieförberedande 
programmen. I realiteten innebar detta en nedskärning med cirka 30 % för de studieförbere
dande programmen. För de mer yrkesförberedande programmen blev resultatet av timredu- 
ceringen en minskning med mer än 50 %. Inför läsåret 00/01 förändrades kursutbudet och 
tidstilldelningen återigen för gymnasieeleverna i samband med att kursplanerna reviderades. 
Idag har gymnasieskolan skyldighet att ge varje enskild elev 2150 klocktimmar och den max
imala poängen för en elev som genomgått ett program är 2500 poäng. Undervisningstiden i 
snitt per poäng blir således 0.86 timmar.



hälsa, idrott som fostran och idrott som träning”. Däremot hittar vi inga for
muleringar kring kroppsövningsämnets eventuella egenvärde, det vill säga 
värdet i själva utövandet, vilket ofta omnämns när idrottslärare/lärarutbildare 
själva diskuterar ämnet.

Strävansmålen anger således inriktningen på ämnet och uppnåendemålen 
anger vad en elev skall ha uppnått för kunskapsnivå efter avslutad kurs. Ut
ifrån kvaliteten på de uppnådda målen sätts från och med årskurs 8 betygen 
godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. För att ge en orientering om 
ämnets karaktär och inriktning har vi fogat in ett par exempel på de strävans- 
mål som finns i de reviderade kursplanerna 2000.13 Lägg märke till att några 
av strävansmålen är desamma för både grund- och gymnasieskolan och att 
vissa inte alls återfinns i nästa skolform. Ett par av målen i gymnasieskolans 
kursplan vittnar om att författarna till kursplanerna har haft ett tydligt pro
gressionstänkande. För samtliga strävansmål se bilaga 1.

Grundskolan skall i sin undervisning 
i idrott och hälsa sträva efter att eleven

utvecklar sin fysiska, psykiska och 
sociala förmåga samt utvecklar 
en positiv självbild,

utvecklar förmågan att leka, motionera 
och idrotta på egen hand och 
tillsammans med andra,

Gymnasieskolans strävandemål 
for idrott och hälsa innebär att eleven

utvecklar sin fysiska, psykiska och 
sociala förmåga samt utvecklar 
en positiv självbild,

utvecklar och fördjupar förmågan 
att planera, genomföra och utvärdera 
fysisk aktivitet på egen hand 
och tillsammans med andra,

får inblickar i idrottens och friluftslivets 
historia samt lär känna olika former av 
lekar, danser och idrottsformer i olika 
kulturer,

Bedömning av kunskap

Konsekvenserna av en målstyrd skola för ämnet är alltså beroende av både 
lokala förutsättningar på de olika skolorna runt om i landet och den eventu
ella profilering av ämnet som de undervisande lärarna (tillsammans med

13. Läroplan for den obligatoriska skolan (Lpo 94), Läroplan ßr den frivilliga skolformen (Lpf 
94). Kursplanen hämtad från Skolverkets hemsida senast uppdaterad 2000-03-03 och 2000- 
04-14 www.skolverket.se/kursplaner



eleverna) väljer. Nedan har vi valt ut ett exempel på hur en grundskola i 
Stockholms län har dokumenterat ett av uppnåendemålen, i relation till un- 
dervisningsmålen och till bedömningen av om en elev har uppnått kunskaps
målet (godkänd nivå).

Uppnåendemål åk 9
kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel 
samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider

Undervisningsmål!genomförande 
du kan orientera i känd terräng (åk6) 
du kan ta ut en kompassriktning (åk8) 
du kan orientera i okänd terräng (åk9)

Betyg for Godkänd nivå
Du kan i okänd terräng klara godkänd nivå vid poängorientering 
samt deltager aktivt vid lektionerna

För ämnena matematik, engelska och svenska finns nationella prov i årskur
serna 5, 9 och på gymnasiet. Dessa prov ger en riktningsanvisning om vilka 
kunskaper som samtliga elever i riket bör ha inhämtat efter slutförd kurs, 
men är också en bedömningsgrund för kvaliteten på kunskaperna. För ämnet 
idrott och hälsa saknas en sådan riktningsanvisning och lärarna får, som ex
emplet ovan visar, själva fastställa en ”godkänd nivå”. Man kan därför befara 
att kvalitetsbedömningen av elevens kunskapsinhämtande blir vidare och av 
mer lokal karaktär för ämnet idrott och hälsa än för andra ämnen.

Respektive skolas förutsättningar och lokala arbetsplan kommer alltså att 
styra valet av arbetsmetoder och innehåll. Den tid är förbi (om den någonsin 
har funnits), då det fanns anledning att tro att idrottsundervisningen såg lik
artad ut i de svenska skolorna. Målen för ämnet är gemensamt för samtliga 
skolor i Sverige, men vägarna fram till målen ser olika ut, och ska också enligt 
styrdokumenten kunna se olika ut. Ämnets ”rätta” innehåll och utformning 
har ständigt debatterats, inte minst i samband med olika läroplansskrivning- 
ar, vilket vår kommande mer historiska beskrivning också antyder.

Kroppsövningsämnet - en tillbakablick

Från starten och fram till och med 1950-talet

Argumenten för kroppsövningsämnets plats i skolan var inledningsvis både 
av politisk och nationalistisk karaktär. T.ex. ansågs att man härigenom kunde



höja försvarsförmågan. Ytterligare en motivbild var att hälso- och hygientill
ståndet hos befolkningen behövde förbättras.14

Ämnet gymnastik skrevs in som obligatoriskt skolämne i lärdomsskolan i 
1820 års skolordning. Ämnet skulle omfatta tre veckotimmar och ingen elev 
skulle utan särskilda skäl kunna bli befriad från undervisning. Men gymna
stikundervisningen kan inte sägas ha införts i realiteten förrän i början av 
1900-talet. Orsakerna till detta var flera, bland annat rådde brist på utbildade 
lärare och på lokaler. Undervisningen i gymnastik, dess form, innehåll och 
mål skilde sig också väsentligt åt för pojkar och flickor.

Redan vid seklets början kom innehållet i den svenska gymnastiken, Ling- 
gymnastiken, att ifrågasättas av allt fler. Reaktioner mot den stela skolgym
nastiken kom bland annat från kvinnliga gymnastikpedagoger som Wendela 
Dahl och Elin Falk. De menade att det inte räckte att ta bort vissa delar av 
den manliga lingska gymnastiken när flickor och barn skulle undervisas. De 
hävdade att barnen behövde en annan inriktning och ett annat innehåll på 
sin gymnastik. Elin Falk drev tesen att undervisning för skolbarn skulle base
ras på rytm och utifrån barnets naturliga rörelsesätt.15

Gymnastikämnet skulle omfatta fristående rörelser, fria lekar och an
vändas som ett uppfriskningsmedel under lärotimmarna. Ämnet kom att 
bli ett redskap i den hälso- och hygiensträvan som växte fram i det svenska 
samhället. Skoleleverna fick både träna sin hållning, sin förmåga att lystra 
och sin muskelstyrka.16 I 1919 års undervisningsplan för folkskolan döptes 
ämnet om till gymnastik med lek och idrott. Nu blev leken och idrotten 
mer allmänt erkända som viktiga medel i uppfostrans tjänst. För första 
gången anges också att ergonomiska kunskaper skall ingå. Särskilda gym
nastikinspektorer anställdes för att befrämja folkskolornas gymnastik
undervisning.

I 1928 års läroverksstadga poängterade författarna att gymnastikundervis
ningen skulle leda till ett ridderligt uppträdande, god kamratanda, ansvars
känsla och självbehärskning. Man betonade betydelsen av att ge eleverna en 
insikt i värdet av god hälsa. Även på läroverket ändrade man nu namnet till 
gymnastik med lek och idrott. Läroverken skulle fortfarande ha sex gymnas

14. Se vidare Annerstedt, C. (1991), Hammarberg, L. (2001).
15. Se vidare Amylong, T. (1982); Nilsson Gangnebien J. & Söderström S. (1996).
16. Se vidare Hammarberg, L. (2001) samt Normalplanen forfolkskolor och småskolor 1900, s. 15. 
Gymnastiklektionen skulle införas på schemat så att motsvarande 20 minuter varje dag eller 
30 minuter varannan dag skulle vikas åt gymnastiska övningar.



tiklektioner per vecka, och dessutom infördes 15-20 obligatoriska idrotts
dagar per läsår (!).17

Under de kommande decennierna kom så antalet timmar i gymnastik 
med lek och idrott att successivt minska för läroverkets och realskolans av
gångsklasser, även idrottsdagarna sjönk i antal till 10-12 dagar per läsår. Un
der 1930-talet ändrades så namnet idrottsdag till friluftsdag. Värt att notera 
är att det var först 1942 som det infördes friluftsdagar för folkskolan, cirka 
10-12 per läsår. Att härda kroppen, vistas utomhus och bli solbränd hade 
kommit att bli den nya tidens ideal. Kanske var det den nya synen på krop
pen som påbjöd eller påverkade idrottsdagens namnbyte.

I 1955 års undervisningsplan för folk/enhetsskolan (U55) betonades åter
igen ämnets hälsomål och socialt fostrande uppgift. Ämnets mål var också att 
skapa förståelse för kroppsövningars och friluftslivets betydelse för en sund 
livsföring. I de metodiska anvisningarna poängterades individualisering, 
självverksamhet och ökad samverkan mellan ämnena. De estetiska inslagen 
skulle särskilt beaktas för flickor. När det gällde undervisningen av pojkar 
skulle tävlings- och prestationsinslagen uppmärksammas.18 Två gånger under 
detta decennium kom det upp förslag i riksdagen om nedskärningar i tid för 
ämnet — dessa förslag avslogs dock.

De linjer man kan skönja under 1900-talets första hälft är att ämnet läm
nade ett innehåll som dominerades av gymnastiska rörelser till ett ämne som 
införlivade moment som lek och idrottsaktiviteter. Till detta fogades ord som 
kunskap om god hälsa, ergonomi och sociala färdigheter utan att timantalet 
ökade. I realiteten hade tidstilldelningen gått i en negativ riktning från 1928 
och framåt. Varför tiden för ämnet successivt minskade vet vi inte med säker
het. Förmodligen uppstod stoffträngsel då samhället yrkade på att nya äm
nen, kunskaper och färdigheter behövde beredas plats i skolan.

Under hela 1900-talets första hälft återfinns anvisningar om att pojkar 
och flickor, från och med 11—12 års ålder och framåt, ska ges separat under
visning. Det estetiska inslaget i kroppsövningsämnet betonades bara för flick
or och i motsvarande anda framhölls tävlings- och prestationsinslagen i un
dervisningen för pojkar. Våra tolkningar av ämnets utveckling och föränd
ring är att undervisningen lades upp utifrån en beprövad erfarenhet, där den 
medicinska vetenskapen legitimerade nyttan med den korrigerande håll- 
ningsgymnastiken. Först på 1940-talet påverkades ämnets innehåll och ut-

17. Annerstedt, C. (1991), s. 110.
18. Undervisningsplanen för folkskola och enhetsskolan (U55) (1955), s. 35.



Skolelever på G Cl under 1950-talet.

formning av konkreta fysiologiska forskningsrön och Linggymnastiken bör
jade på allvar att ifrågasättas. Forskning inriktad mot pedagogiska frågor, som 
fostran och undervisning, förekom inte i någon större utsträckning. Under 
den senare hälften av 1900-talet påbörjades denna typ av forskning och nya 
frågor kom att väckas. I den fortsatta beskrivningen av kroppsövningsämnet 
kommer vi att väva in en del idrottspedagogisk forskning, för att kunna ut
vidga vår analys av ämnets utveckling.

Åren mellan 1960 och 1994

Starten på den beteendevetenskapliga forskningen om skolgymnastiken kan 
dateras till Skolöverstyrelsens (SO) gymnastikpedagogiska symposium 1967. 
Syftet med symposiet var att diskutera gymnastikämnets målsättning och ut
formning. Fysiologisk forskning hade ju pågått sedan 1940-talet vid GCI och 
nu uppstod frågan om vilket bidrag som kunde komma från pedagoger och 
psykologer. Under en 10—15-årsperiod hade den traditionella gymnastiken 
mer och mer trängts undan till förmån för bl.a. bollspel och andra idrottsliga 
aktiviteter, friluftslivsverksamhet och konditions- och styrketräning. Viktiga 
frågor blev därför hur undervisningen egentligen bedrevs i praktiken och hur 
elevernas inställning till och erfarenheter av undervisningen såg ut.



De pedagogiska rapporterna som följde kom att handla om undervisning
ens utformning och lärarnas inställning till frågor om innehåll och målsätt
ning. En studie redovisade att eleverna på låg- och mellanstadiet endast var 
fysiskt aktiva 40 % av undervisningstiden och passiva lika lång tid (!). Reste
rande tid gick åt till att ta fram redskap och lyssna på instruktioner.19

Pedagogikforskaren Lars-Magnus Engström fann stora skillnader vad gäll
de den tidsmässiga fördelningen mellan de olika huvudmomenten. Skillna
derna berodde i första hand, enligt Engström, på lärarnas bakgrund, intresse 
och kompetens.20

Vid läroplansreformen 1969 ändrades namnet tillbaka till enbart gymnas
tik. Den världsledande fysiologiska forskningen vid GIEl betonade att lektio
nerna skulle spridas över veckan för att bästa effekt av den konditionsbefräm- 
jande träningen skulle kunna uppnås. Detta budskap skrevs in i läroplanstex- 
ten. Begreppet fostran försvann och ersattes med texter om elevernas fysiska, 
sociala och estetiska utveckling. I texten framhölls för första gången samver
kan skola—fritid och att elever med psykiska och fysiska handikapp skulle ges 
speciell omvårdnad. De huvudmoment (gymnastik, dans, lek, bollspel, fri 
idrott, orientering, skridskoåkning, skidåkning och simning) som undervis
ningen skulle omfatta angavs för varje stadium. Lgr 69 betonade inte på sam
ma sätt som i tidigare läroplaner skillnaden mellan könen, men den underför
stådda inriktningen var fortfarande att undervisningen skulle:

...inriktas på en till stadier och kön anpassad metodisk utveckling av styrka 
och uthållighet.21

Under rubriken elevens estetiska utveckling står att läsa:

Det bör vara lika naturligt, att eleverna lär sig att röra sig vackert och ända
målsenligt, som att de lär sig att skriva och tala vårdat. Ett funktionellt rörel
sesätt är oftast vackert. Gymnastiken kan således i sin helhet bidra till estetisk 
utveckling. Vissa aktiviteter inom ämnet kan dessutom utnyttjas till att ut
veckla förståelsen för rörelsen som ett konstnärligt uttrycksmedel. Det gäller 
bl.a. fristående gymnastik, dans och konståkning på skridsko.22

Vår tolkning av kommentartexten till läroplanen är i första hand att anvis
ningarna rörde undervisningen av flickor på de äldre stadierna.

19. Levin, L. (1968).
20. Engström, L-M (1969).
21. Lgr 69, s. 167.
22. Ibids. 167.



Forskare och gymnastiklärare hade delade meningar om gymnastik var ett 
lämpligt namn på ämnet. Pedagogikforskarna Engström, Hedberg och Hen- 
rysson skrev i rapportserien Pedagogisk debatt i början av 1970-talet, att nam
net ”gymnastik” kunde ge upphov till missförstånd. De menade att ”gymnas
tik” dels betecknade själva ämnet, dels var ett av huvudmomenten inom äm
net. Gymnastik var ju dessutom en idrottsgren i tävlingssammanhang. Redan 
vid denna tidpunkt diskuterade forskartrion om inte ett namnbyte till idrott 
vore att föredra. De utgick i sitt resonemang från den statliga utredningen 
Idrott åt alla.2i Även andra namn diskuteras såsom fysisk fostran, fysisk trä
ning, fysisk aktivitet och kroppsövning. De tre forskarna lyfte också fram för
slag angående ämnets framtida utformning, där de menade att ämnet be
hövde en bestämd studiegång, grundad på vetenskap och systematiserad er
farenhet. En motsvarande översyn behövde också göras av kursplanerna för 
gymnastiklärarutbildningen på de två GIH-institutionerna i Stockholm och 
Örebro. Vidare betonade de, att en ökad samundervisning borde förekom
ma, att betygen borde ersättas av information om elevernas framsteg och för
ändringar i olika avseenden, och att fysisk aktivitet behövdes som komple
ment till skolans övriga verksamhet.23 24

Den begynnande upptakten av den beteendevetenskapliga idrottsforsk- 
ningen resulterade i ytterligare studier som började belysa elevernas attityder 
och inställning till gymnastikämnet. En studie av Sven Setterlind visade att 
elever med ”dåliga” fysiologiska resultat tenderade att vara negativa till sko
lans gymnastikundervisning.25 En annan studie, som handlade om lärares och

23. SOU 1969:29.
24. Engström, L-M m.fl. (1972).
25. Setterlind, S. (1975).



elevers inställning till tävlingsformernas inverkan på inlärning och motiv till 
deltagande i ämnet, genomfördes av Hans Brunnberg. Den visade att värde
ringen av tävlingsidrottens arbetssätt var beroende av den enskilde elevens 
idrottsliga kompetens och erfarenhet. Elever med låg fysisk kompetens tende
rade att komma utanför och ta avstånd från skolans gymnastikundervis
ning.26

Under 1970-talet kom också en avhandling som handlade om barns upp
levelser av idrott, deras uppfattning av fenomenet idrott och om hur barn 
tillägnar sig processen ”att lära sig idrotta”. Avhandlingen, av Ulla Tebelius 
och Bert Aggestedt, slog fast att de flesta elever uppfattade idrotten i skolan 
som positiv, men att elever refererade sitt eget idrottande till föreningsverk
samheten och inte till skolans undervisning. Tvång och bristande menings
fullhet lyftes fram som orsaker till alltför litet intresse och engagemang hos 
eleverna.27 Hur mycket av den redovisade forskningen om gymnastikämnet 
som togs i beaktande inför det nya kursplaneskrivandet för Lgr 80, vet vi inte. 
Detta kräver en egen studie. Men vi dristar oss till att påstå att ett resultat blev 
namnbytet till idrott.

Namnändringen var förståelig med tanke på att gymnastik faktiskt var/är 
en idrott bland andra idrotter. Den var inte helt oproblematisk ur en be
greppslig synvinkel, eftersom idrott vanligtvis förknippas med Riksidrottsför- 
bundets verksamhet — en idrottslig verksamhet som inte alltid överensstäm
mer med skolans övergripande målsättning.

Grundskolan fick också en ny uppgift i samband med Lgr 80. Uppgiften 
innebar att svenska skolan skulle verka för jämställdhet mellan könen. Sam- 
undervisning skulle införas som en huvudprincip, som ett medel i strävan att 
utjämna könsrollerna. Det var första gången i idrottsämnets historia som sta
ten i sina riktlinjer angav att flickor och pojkar skulle undervisas tillsammans, 
på lika villkor. I läroplanen saknades dock bindande föreskrifter om hur sam- 
undervisningen skulle utformas.28

26. Brunnberg, H. (1977).
27. Aggestedt, B. & Tebelius, U. (1977).
28. SÖ-FS 1981:110 Skolöverstyrelsens författningssamling. Under rubriken ”Allmänna råd 
för samundervisning för idrott” står att riksdagen beslutat om att en huvudprincip är att 
flickor och pojkar bör undervisas tillsammans och att detta skall ses som ett medel att ut
jämna könsrollerna. Texten anger även att sangundervisningen kan fungera som ett led i 
skolans uppgift att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. I rubriken ges också 
förslag till hur schemauppläggningar kan se ut som kan tillgodose elevernas intresseinrikt
ningar.



Området hälsa, hygien och ergonomi tydliggjordes i den nya läroplanen 
och blev nu ett eget huvudmoment. Dessutom angavs att ämnet skulle ge 
kunskaper om den ekologiska balansen i naturen med utgångspunkt i idrotts- 
och friluftslivet. I kommentartexterna till kursplanen fanns dessutom anvis
ningar för respektive moments innehåll och stadium.

Nio år efter att Lgr 80 trädde i kraft kom en rapport om idrottslärares och 
elevers erfarenheter av idrottsundervisningen i skolan. Enkätstudien omfatta
de 499 elever och 31 lärare i Stockholms skolor. Ånyo visade resultaten att 
innehållet i ämnet visade stor variation. Bollspel, bollekar, några friidrottsgre
nar och motionslöpning upptog en betydligt större del än gymnastikens olika 
former. Dock förekom kortare inslag av uppvärmning till musik. Teorilektio
ner fanns endast sparsamt. Det visade sig att lärarna, precis som i tidigare 
undersökningar, tillmätte sina egna erfarenheter och kunskaper den största 
betydelsen vid valet av innehåll i undervisningen. De lokala förutsättningarna 
för skolan spelade också en viktig roll i hur undervisningen utformades. Lä
rarna ansåg, enligt studien, att deras viktigaste uppgift var att träna elevernas 
sociala färdigheter såsom samarbete och konfliktlösning. Svaren från eleverna 
visade att de i första hand uppskattade ämnet för att det var roligt och att det 
gav träning av styrka och kondition. Elever med högt betyg var positiva till 
ämnets alla delar medan elever med lågt betyg hade olika individuella syn
punkter på vad som var mest motbjudande, till exempel redskapsgymnastik, 
redskaps- och hinderbanor.29

Gymnasieskolan fick vänta till 1987 innan den fick en reviderad kursplan 
i idrott.30 Skillnaden från den tidigare läroplanen, Lgy 70, var främst att äm
net skulle omfatta en baskurs, lika för alla, en linjekurs speciellt utformad för 
utbildningslinjen samt intressekurser som byggde på elevens eget aktiva val. 
Även i gymnasieskolan skulle samundervisning vara principen för undervis
ningen. Målsättningen med ämnet hade nu utökats och den konditionsbe- 
främjande delen i ämnet lyftes särskilt fram. De tio tidigare huvudmomenten 
(gymnastik, dans, bollspel, friidrott, orientering, skridskoåkning, skidåkning, 
simning, arbetsteknik, funktionärs- och ledarskap samt teori) sammanfördes 
till fem nya huvudområden: träningslära, friluftsaktiviteter, idrottsaktiviteter, 
rörelse, rytm och dans samt ergonomi. En ny och viktig princip var att inne
hållet för de olika områdena skulle planeras tillsammans med eleverna.

29. Carlsten, Y. (1989). Se även Engström, L-M (1969).
30. Denna kursplan ersatte de tvä tidigare kursplanerna; gymnastik med lek och idrott frän 
1965 och gymnastik från 1970. Den tidigare högre läroverksutbildningen omformades under 
denna tid till en ny gymnasieskola.



En sammanfattning för perioden från 1960-talet till mitten av 1990-talet 
är att ämnets innehåll angavs av de väl beskrivna momenten i kursplanerna 
samt att nya moment kontinuerligt infördes i de båda skolformerna. Helt 
nytt var dock att flickor och pojkar skulle undervisas tillsammans, oavsett 
åldersgrupp. Tonvikten i undervisningen lades på träning av olika idrottsliga 
färdigheter. Viktigt var också att övningstillfällena fördelades över veckan för 
att en rätt fysiologiskt bedriven undervisning skulle kunna genomföras. Mot 
detta utvecklades en metodik under 1980-talet som förordade blockläsning i 
många ämnen i grundskolan, vilket även kom att beröra idrottsämnet. Svens
ka Gymnastiklärarsällskapet, SGS, hävdade vikten av flera lektionstillfällen i 
veckan och var starkt emot blockläsningen, men av praktiska skäl behöll 
många skolor denna typ av schemaläggning.

Inför de nya läroplanerna, Lpo 94 och Lpf 94

En nationell utvärdering

Vad sa eleverna om den undervisning de mötte i början av 1990-talet? Den 
nationella utvärderingen av idrottsämnet i grundskolan, som genomfördes 
1993 av Lennart Mattson, slog fast att eleverna i årskurs 9 ansåg att idrott var 
ett av skolans mest populära ämnen. Vid en rangordning av skolans 22 äm
nen kom idrottsämnet på andra plats, då det gällde samarbete mellan elever
na och elevernas möjligheter att påverka innehållet. Resultatet var inte förvå
nande eftersom flera andra studier också visat på ämnets popularitet.31

Negativa attityder till ämnet framkom också i den nationella utvärdering
en och det var främst flickor som lyfte fram detta omdöme. I utvärderingen 
kardades även den innehållsmässiga verksamheten utifrån en lärarenkät och 
en elevenkät. Kartläggningen visade att bollspel var den absolut dominerande 
verksamheten i grundskolan, hela 70 % av undervisningstiden. Dansunder
visning förekom sparsamt. Majoriteten av eleverna angav att de mötte dans 
en till fem gånger per läsår. Mattsons studie visade också att eleverna inte 
hade tilltro till idrottsämnet som ett kunskapsämne. Vidare påpekade han 
utifrån lärarenkätens svar, att idrottsämnet verkade vara på väg bort från ett 
rent färdighetsämne med olika idrotter som bas, till ett nytt hälsoinriktat 
ämne. Mattssons slutsats blev, att idrottsämnet behövde utveckla ett ämnes
innehåll med andra mål och områden i fokus än det tidigare haft.

31. Se vidare Carlsten, Y. (1989).



Samundervisningen

Samundervisningens införande har haft en mycket stor betydelse för ämnets 
form och innehåll. Reformen infördes utan att konsekvenserna genomlystes. 
Samundervisningen och dess effekter har dock studerats av exempelvis lärar- 
utbildaren Barbro Carli och den finlandssvenska forskaren Marita Eklund. 
De har delvis haft olika utgångspunkter. Carli har bland annat utifrån ett 
könsperspektiv, studerat betygssättning i ämnet idrott på högstadiet, före och 
efter det att samundervisningen infördes. Hon har också genomfört studier 
av ämnets innehåll och dess förändringar. Hennes studier visar att samunder
visningen har inneburit en ändrad inriktning och ändrat innehåll för idrotts
ämnet. Traditionellt manliga idrotter tog över och exempelvis dans och gym
nastik kom att minska i omfattning.32

Eklund har valt att utgå från finska gymnastiklärares erfarenheter av och 
attityder till gemensam undervisning av flickor och pojkar. Ett antal gym
nastiklärare intervjuades. Eklund kommer fram till slutsatsen att lärare ofta 
har könsbaserade förväntningar och uppfattningar om elevernas förutsätt
ningar och att de bedömer ett likartat beteende hos flickor och pojkar olika. 
Dessutom menar hon, att elevernas beteende ofta förklaras i enlighet med 
stereotypa könsmodeller. Slutsatsen som flera forskare drar är att pojkarnas 
fysiska, men också beteendemässiga dominans kombinerat med en maskulin

32. Carli, B. (1990); Carli, B. (1993); Eklund, M. (1996). Se även Mattson, L. (1993).



tävlingsinriktad norm för idrottsundervisning, har medfört att flickorna bli
vit missgynnade.33 Ett examensarbete vid Idrottshögskolan pekar också på att 
inställningen till ämnet hos grundskole- och gymnasieungdomar är mer 
kopplad till kön än till socialgrupp.34

Den relativt nya ingången, att studera ämnet utifrån ett köns- eller genus
perspektiv, medförde att urvals- och innehållsfrågan började problematiseras 
på ett delvis nytt sätt. Det man gjorde på timmarna sågs från och med nu inte 
längre som en fråga vilken bara handlade om mål och metod, utan om ett 
förhållningssätt till urval och utformning av innehåll. Forskare poängterade 
att samundervisningen hade inneburit att vissa traditionellt estetiska inslag 
helt verkade ha försvunnit, medan bollspel fått en allt större del av undervis
ningstiden.

Idrott och hälsa på 2000-talet

Problematiken med de undersökningar som görs och har gjorts är att det är 
svårt som forskare att klargöra det faktiska innehållet i undervisningen i rela
tion till vad man säger att man vill göra och det man framhåller som viktigt. 
De tidigare undersökningarna påvisar en diskrepans mellan det sagda och det 
gjorda.

I en färsk studie, Skolprojektet 2001,35 ingår en undersökning där cirka 
2000 elevers och deras ”idrotts”lärares uppfattningar om ämnet idrott och 
hälsa kan jämföras. I studien ingår 48 skolor spridda över hela landet. Utifrån 
lärarenkätens svar går att utläsa att i princip samtliga av dessa lärare anser att 
ett viktigt mål med undervisningen är att det ska bidra med kunskaper i häl
sa. När eleverna svarar på motsvarande fråga framkommer deras höga för
väntningar på att ämnet ska ge tillfälle till fysisk träning. Intressant blir då att 
fundera kring hur dessa lärare bryter ned ”hälsa” till ett konkret innehåll. Är 
hälsa ett tillstånd eller ett ämne och hur möter lärarna elevernas förväntningar 
på fysisk aktivitet?

33. Se vidare Annerstedt, C. (1991); Carli, B. (1995); Eklund, M. (1999).
34. Liljekvist, Å. (1999).
35. Opublicerad data från Idrottshögskolans projekt; Skolprojektet 2001·. en flervetenskaplig 
studie. Vetenskaplig ledare är Lars-Magnus Engström. Knutna till projektet är även professo
rerna Björn Ekblom, Per Rehnström och Jan Lindroth. Projektansvarig är Suzanne Söder
ström. Projektet genomfördes våren 2001.



Tänkandet om ämnet

Intressenter

Vi tror att det är av värde att lyfta fram olika intressegruppers syn på och 
motiv till ämnets existens i den svenska skolan. Därefter tar vi oss an de mer 
didaktiskt inriktade frågeställningarna. De olika intressenternas ”särintres
sen” påverkar och styr tankefigurerna kring ämnet, den lokala skolan och 
idrottsläraren. En till synes självklar intressegrupp är läkarna som i 1900- 
talets början var en viktig påverkansgrupp eftersom gymnastiken användes 
som ett medel till att få ut budskapen om hälsa och hygien. En annan intres
segrupp är politikerna vilka är viktiga ur ett maktperspektiv. Ytterligare en 
intressent är idrottsrörelsen, som både bevakar och vidmakthåller synen på 
idrott. Till dessa kommer naturligtvis idrottslärarna själva och lärarutbildar- 
na. Vi har dessutom materialtillverkare och läroboksförfattare inom idrotts- 
fältet som är med och påverkar ämnets utformning. Avslutningsvis har vi så 
eleverna som ibland har svårt att skilja på undervisningen i idrott och hälsa 
och fritidens idrottsutövning då verksamheterna liknar varandra. Nedan föl
jer några exempel på hur olika intressegrupper har förhållit sig till kropps- 
övningsämnet.

Politiker

Riksdagsledamöterna skrev i sina motioner, under tidigt 1990-tal, fram äm
nets möjligheter att förhindra kommande arbets- och förslitningsskador. Få 
motioner till riksdagen talade då om ämnets förutsättningar att ge eleverna en 
god motorisk utveckling eller att stimulera elevers sociala utveckling, vilket vi 
nämnde inledningsvis. Kanske skulle motsvarande studie idag lyfta fram riks
dagsmännens oro för barns övervikt och stillasittande.

Idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen både bevakar och underhåller synen på idrott som ett medel 
till folkhälsa och till sin egen fortlevnad. När idrottsrörelsens utbud vann allt 
större insteg i skolans värld gled rörelseträningen över till en träning av en
skilda idrottsgrenar. Från mitten av 1960-talet gjordes i undervisningen ing
en större skillnad på skolans och idrottsrörelsens träning, till exempel i termer 
av hur handboll skulle spelas, vilka regler som skulle gälla, planstorlek etc. 
Skolidrottsföreningarna fyllde under 1950- och 60-talen en viktig funktion. 
Skolidrottstävlingar kom också att påverka ämnets innehåll och profilering,



men idag är den rollen mer otydlig. Bland annat visar Erikssons studie att 
mer än varannan grundskolas idrottsförening betecknas som passiv eller ringa 
aktiv.36 Det går inte att förneka att RF sedan 1960-talet har tagit ett stort 
ansvar för fortbildning av idrottslärare och haft ett stort intresse av att påver
ka idrottsämnet. Till detta kan läggas att flertalet av de verksamma idrotts- 
lärarna också samtidigt har varit verksamma inom den frivilliga idrottsrörel
sen, vilket ytterligare har förstärkt kontaktytan mellan idrottsrörelsen och 
skolämnet. Över lång tid har idrottsrörelsen också med stor kraft bevakat 
ämnets tidstilldelning och funnits med i debatten kring ämnets legitimitet 
och hälsofostrande uppgift. Det sistnämnda bör också idrottsrörelsen ges ett 
erkännande för.

Idrottslärarna

Idrottslärarna själva och lärarutbildarna inom idrott både producerar och re
producerar sina egna upplevda idrottsminnen och kulturhistoriska idrottstra- 
ditioner. Många idrottslärare är starkt påverkade av att de har varit/är tränare 
och utövare. Detta faktum kan vara både en styrka och en svaghet. Styrkan 
kan ligga i att en individ kan ha en djup ämneskunskap. Svagheten kan bestå 
i att målfrågor och mer didaktiska frågor hamnar i skymundan.

De pedagogiska och metodiska diskussionerna om att bryta ned de tra
ditionella idrotterna till mer skolanpassade verksamheter, kom igång på allvar 
i mitten av 1980-talet.37 Elitidrottens och den tidiga specialiseringens ut
veckling bidrog förmodligen till motståndet inom lärarkåren att lyfta in 
tävlingskonceptet och den tidiga specialiseringen i skolans idrottsundervis- 
ning. En del av idrottslärarkåren framhöll att det fanns ett motsatsförhållande 
mellan ämnets mål; att främja ett livslångt och bestående intresse för fysisk 
aktivitet och att samtidigt använda tävling som motivationsfaktor i under
visningen.

Idrottslärare började också på 1980-talet att intressera sig för sjukgym
nasters sätt att undervisa i och förhålla sig till motorisk träning och inlärning. 
Vissa sjukgymnaster och specialpedagoger hävdade att motorisk träning kun
de påverka barns förmåga till läsinlärning. Många idrottslärare, som under
visade de yngre barnen, tog till sig budskapen om att motorisk träning var en

36. Eriksson, S. (2000).
37. Exempel på lärarutbildare och lärare som initierade nytänkande inom bollspel och musik 
& rörelse är Ingemar Ingevik, Johan Borghäll och Birgitta Stening. Dessa personer inbjöds 
ofta att hålla fortbildningskurser för idrottslärare.



Motorikträning 1988.

grundförutsättning för en lyckad skolstart och ett gott självförtroende.38 De
batten om barns inaktivitet och hur denna påverkar barns motoriska förmåga 
och uthållighet, och i förlängningen deras möjligheter att klara av skolarbetet, 
är fortfarande mer aktuell än någonsin.

Om ämnets riktning och innehåll

Idrottslärare som varit verksamma länge vittnar om att prestations- och 
färdighetskraven har tonats ned och att förmågan till samarbete och att kun
na leda andra har uppvärderats. För att få betyget Godkänd i idrott och hälsa 
krävs att eleven uppvisar sociala färdigheter. Men om eleven höjer ambitions
nivån och siktar på betyget Mycket väl godkänd, krävs dock fortfarande goda 
idrottsliga färdigheter.39

Något som framkommit i tidigare forskning är att ämnets identitet och 
utformning till stor del baseras på den enskilde lärarens utbildning och syn på 
ämnet. Ämnet baseras ofta på ett investeringsvärde med argument som: ”det 
är bra att träna för då får man bättre kondition, man orkar med det övriga

38. Holle, B. (1985); Ahs, O. (1986); Ayres, J. (1988); Weibull, J. (1983); Sollerhed, A-C 
(2000). Exempel på idrottslärare som skrivit om rörelseträningens betydelse för barns själv
bild är Sandborgh-Holmdahl, G. & Jansson, Y. (1992); Sandborgh-Holmdahl, G. & Ste
ning, B. (1993).
39. Waenerlund, R. (2000).



skolarbetet bättre och slipper sjukdomar i framtiden”. Sällan eller aldrig har 
ämnet motiverats och legitimerats utifrån sitt egenvärde, att själva upplevel
sen och utövandet har ett värde i sig.40

Idrottsläraren har, utifrån vår erfarenhet, många gånger fått verka under 
mottot ”ensam är stark”, eftersom han/hon ofta har varit ensam ämnesföre
trädare. Idrottsläraren har därför inte på något naturligt sätt ingått i något 
arbetslag, utan varit ”utlämnad” åt sig själv och sina kunskaper. En stor del av 
idrottslärarnas kompetens har bestått av goda ämneskunskaper inom den 
nordiska gymnastik-, idrotts- och friluftslivskulturen.

När det idrottsliga innehållet i ämnet ifrågasattes inför läroplansarbetet 
uppstod ett slags ”vakuum” eller en tid av osäkerhet, innan ämnets nygamla 
hälsofokus åter angav inriktningen på ämnet. I en studie av hur idrottslärare 
ser på ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan, framkommer att cirka hälften 
av de tillfrågade lärarna anser att ämnet har blivit mer hälsoinriktat. Tyvärr 
ger inte studien svar på frågan vad i undervisningen som gjort att ämnet blivit 
mer hälsoinriktat. Cirka en tredjedel påstår att de har mer teoriundervisning 
än tidigare.41 Idrottslärarna har en paradox att hantera. Stoffet som lärarna 
åläggs att hantera har ökat enormt samtidigt som tiden till förfogande för 
idrottsämnet har minskat. Det har aldrig funnits så mycket forskningsbasera- 
de fakta om sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa som det gör nu. Man 
bör också notera att mycket lite fortbildning inom hälsofrågor och hälsome- 
todik föregick införandet av de nya kursplanerna. Idrottslärarkåren har också, 
under de senaste åren på ett påtagligt sätt, börjat intressera sig för de yngre 
åldrarna. En påverkansfaktor är att 6-åringarna och förskoleverksamheten nu 
ligger inom den obligatoriska skolans ansvar. En annan orsak är troligtvis den 
forskning som finns om vikten av att stimulera och utveckla barns olika sin
nen med psykomotorisk träning, vilket vi tidigare har beskrivit.42

I studier över hur de nya kursplanerna har genomförts framkommer att 
många av de tillfrågade idrottslärarna anger, att de har svårt att uppfylla må
len med ämnet. För lite tid till förfogande uppges som en av huvudorsakerna. 
Upp till 80 % av idrottslärarna i gymnasieskolan menar, att man inte kan nå 
upp till målen för friluftslivsverksamheten. Ett likartat resultat visar även RE i 
sin studie av idrottsundervisningen på grundskolan.43

40. Jfr vårt kapitel 14, ”Estetik och kroppsrörelse”, och Johan Arnegårds kapitel 7, ”Sportut
övning som upplevelse”, här i boken.
41. Fernbrant, T. (1997).
42. Gardner, H. (1983); Hannaford, C. (1995); Moser, T. (1996).
43. Eriksson, S. (2000).



En idrottslärare har även ett annat dilemma när han eller hon ska utvärde
ra sin egen undervisning i relation till andra skolämnen. Idrottsläraren har att 
hantera det faktum, att yngre barn har en tendens att uppfatta, att det som får 
ta mycket tid i skolan (många lektioner) är av stor vikt. De viktiga ämnena 
blir då i praktiken matematik, svenska och engelska. Elever uttrycker också 
att de är nöjda med idrottslärarna och deras undervisning, men att de inte är 
helt införstådda med vad som är målet med ämnet. Ämnets betydelse för 
elever handlar om att det är ”roligt”, vilket inte ska blandas ihop med hur 
viktigt det är i relation till de mer teoretiska ämnena.44

Hur ska då idrottsläraren se på sin yrkesroll och sitt ämne? Hur kan han/ 
hon utvärdera om undervisningen når de uppsatta målen? Kan dessa mätas i 
antalet glada elever som upplever rörelseglädje, i fysiska testresultat, i goda 
idrottsprestationer, i antalet medlemmar i idrottsföreningar, i antalet perso
ner som äger tält eller annan friluftslivsutrustning, etc.? Frågorna kan kännas 
en aning tillspetsade, men blir till en slags realitet, då resultatet av ett visst 
kunskapsinhämtande ska mätas.

Hur kan idrottsämnets bildnings- och kunskapsvärde formuleras? Bild
ning som i sig antyder att man ”gör något till en del av sin personlighet”. När 
man talar om kroppens bildning är det lätt att fastna i tankar om kroppens 
funktion och yta och helt missa värdet av det lärande som ligger i upplevelsen 
och i utövandet. Bildning är inget enkelt och entydigt begrepp utan det har 
givits olika innebörd och definitioner över tid. Pedagogen Donald Broady 
skriver i ett av förarbetena till Lpo 94, Bildning och kunskap, under rubriken, 
”Pedagogik som kulturreproduktion”:

För att tala om utbildningsmål och pedagogik behöver vi ord som bildning, 
erfarenhet, konst, kunskap, ord som bevarar förbindelserna med de aktiva 
verben bilda, erfara, kunna göra sig bekant med och skapa.45

De bildningsideal som har funnits och som kommer att formuleras för exem
pelvis idrott och hälsa och synen på kroppen har i högsta grad med männi
skors samhälls-, kunskaps- och människosyn att göra. Kanske är detta en 
springande punkt för idrottsläraren och ämnet — avsaknaden av en i tanke 
och ord formulerad idrottsdidaktik. Man skulle kunna ställa frågan vad som 
skiljer en idrottslärare från en idrottsinstruktör eller tränare. Ett svar kan bli 
att läraren har en pedagogisk utbildning, där inte endast metod- och färdig

44. Sollerhed, A-C (2000); Liljekvist, Å. (1999); Klang Holm, G. (1996).
45- Broady, D. (1992), se s. 14.



hetsfrågor står i fokus, utan där elevens helhetsutveckling betonas som ett 
särskilt ansvar. Med detta synsätt kommer skolans undervisning i idrott och 
hälsa att ses som ett medel att nå andra mål än bara det prestationsmässiga. 
Undervisningen blir ett medel att nå mål som t.ex. ökad kroppserfarenhet 
och en hälsosam livsstil. Kanske är det här som idrottslärarens professiona
lism ställs på sin spets, att framhålla idrotten eller rörelseaktiviteterna som 
både ett medel och ett mål i sig. Hur gör man det och vilka kunskaper behövs? 
Låt oss avsluta vår text om skolans kroppsövningsämne - idrott och hälsa - 
med några tankar om behovet av idrottsdidaktiska frågeställningar.46

Den oformulerade idrottsdidaktiken

Mer didaktiskt inriktade studier som handlar om undervisningsprocesser, be
dömning och utvärdering av kunskapsinhämtmng lyser i stort sett med sin 
frånvaro i den genomgång av svensk idrottspedagogisk forskning som vi 
gjort. Bristen kan bero på avsaknad av både en tradition och forskningsmeto
der för dokumentering av ämnets värdegrund, inriktning och utformning. 
Denna brist tror vi ämnet har gemensamt med övriga praktiskt estetiska äm
nen. Det nyttiga i själva utövandet av kroppsrörelsen, musicerandet, slöjdan- 
det och tecknandet var under lång tid under 1900-talet tillräckligt för att 
ämnena skulle ha ett berättigande i skolan. Pedagogen John Deweys tankar 
om ”learning by doing” genomsyrade det svenska skolsystemet och gav legi
timitet och utrymme för de praktiskt estetiska ämnena.47 Först under 1980- 
talet började på allvar diskussioner om värdet av de olika skolämnena att ta 
plats. En central anledning till diskussionen var den stoffträngsel som blivit 
en realitet i skolans värld. Ytterligare en anledning var synen på bildningsbe- 
greppet som ingick i förarbetena för de nya läroplanerna. 1 dessa framfördes 
en vidare syn på kunskap, där reflektion och förståelse fanns med som viktiga 
delar. 1 denna diskussion tryckte pedagoger på vikten av att integrera teori 
och praktik i skolan. För de praktiskt estetiska ämnena innebar detta delvis 
ett nytt synsätt. Hur skulle balansen mellan teori och utövande gestaltas?

Om man undviker att ställa forskningsfrågor som handlar om undervis
ningsprocessen och ämnets kvalitetsanspråk i relation till kunskapsinhämtan-

46. Didaktik är ett ämnesområde som handlar om undervisningsprocesser, innehållsfrågor 
och om konsten att undervisa. Se vidare Blankertz, H. (1987); Schnack, K. (red.) (1993); 
Kroksmark, T. (1999); Comenius, J.A. (1999); Säfström, C-A & Svedner P-O (red.) (2000).
47. Dewey, J. (1998).



de, kan det bli svårt att sätta ”fingret på” vad som kännetecknar ämnets 
”kropp” i realiteten idag. Idrottsämnets marginalisering under de senaste åren 
är ett tecken på att förespråkare för ämnet och idrottslärarkåren inte har kun
nat formulera sig tillräckligt tydligt kring ämnets värde, huvuddelar och be
hov av tidsutrymme. Ämnets avsaknad av möjligheter till en individuell för
djupning kan vara en annan orsak. Att ämnets kvalitetsmässiga dimensioner 
knappast diskuteras alls är en annan hämsko.

Ämnets ingående delar har över tid utökats, vilket vår genomgång av äm
nets framväxt har försökt visa. Hur det ökade innehållet och de utökade må
len ska hanteras har varit mycket upp till enskilda lärare att bedöma och för
verkliga. Att våga ställa de didaktiska frågorna varför, vad, hur, när, var, av 
vem samt i vilket syfte som idrottsundervisning bör bedrivas kräver vissa ställ
ningstaganden. I detta ligger också en didaktisk maktfråga; vem ställer dessa 
frågor över huvudtaget och i vilket syfte?

När undervisningsprocessen ska analyseras och förstås kan man urskilja 
tre komponenter eller aktörer. Dessa är läraren, eleven och texten. Det som 
omnämns som text kan dels bestå av färdiga idrottsaktiviteter, lekar och dan
ser, dels av litteratur kring hälsa, livsstilsfrågor och träningslära. Innehållet 
skapas sedan i en samverkan mellan dessa komponenter. De är i sin tur påver
kade och begränsade av staten och individens sociala villkor samt av markna
den i form av producenter av tillgängligt material för verksamheten. Den 
komplexa bild som framträder kräver sin eftertanke. Vilka kritiska frågor om 
ämnets form, innehåll och mål behöver ställas och från vilket håll ska de 
komma?

Vilket är nästa steg?

Vårt kapitel har försökt ge en översikt över kroppsövningsämnet i skolan. 
Skolans ämne idrott och hälsa har, liksom övriga skolämnen, påverkats av en 
historisk tradition, av politiska beslut, av forskares slutsatser och av en för
kroppsligad praktik.

Kroppsövningsämnet har sedan ämnet infördes i den svenska folkskolan 
1864, bytt namn totalt fem gånger. Vid en genomgång av styrdokumenten 
återkommer vissa dominerande teman; den fysiska träningen av kroppen, hälsa 
och hygien kopplat till fysisk aktivitet, rekreation och ett bestående intresse 
för fysisk aktivitet. Man kan skönja en viss förskjutning inom idrottsämnet - 
från en fokusering på de rent kroppsliga förutsättningarna för hälsa och väl
befinnande i början av 1900-talet, till nutidens intresse att främja den psykis



ka och sociala hälsan. Målet ”själslig och kroppslig hälsa” må ha stått sig sedan 
Lings dagar, men formen för hur dessa mål ska nås är mer diskutabel idag.

Varför tidstilldelningen av ämnet successivt under större delen av 1900- 
talet har minskat kan vi som tidigare nämnts bara spekulera kring. En synbar 
orsak torde vara att samhällets utveckling och modernisering medfört att nya 
ämnen måst beredas plats, vilket har påverkat utrymmet för de redan etable
rade skolämnena. Som exempel kan nämnas hur ämnet samhällskunskap 
kom in som ett eget ämne under 1960-talet, från att tidigare har legat inom 
historieämnet; historia med samhällslära.

Kursplanerna från 1994 gav ämnet en tydlig hälsoinriktning, vilket vi 
menar egentligen inte var något helt nytt. När vi följer idrottsämnets fram
växt återkommer begreppen sundhet, hälsa och hälsofostran. Även i de allra 
äldsta styrdokumenten återfinns dessa begrepp. Däremot kan man kanske 
påstå att det har skett en förskjutning av var någonstans ansvaret för befolk
ningens hälsostatus ska ligga - en förskjutning från ett samhällsansvar till ett 
egenansvar för individen. Statens ansvar för medborgarnas fysiska status och 
hälsofostran har i takt med ett mer individinriktat samhälle övergått till att bli 
ett individorienterat projekt. Ungdomarna själva måste inhämta kunskaper 
om och ta ansvar för hur man undviker arbetsskador, vad man skall äta och 
hur man skall träna.

Sedan länge har det funnits ett likhetstecken mellan fysisk aktivitet och 
hälsa. I denna översikt över ämnets förändring och utveckling över tid är det 
lätt att undvika att ta ställning till om ämnets huvudmål är idrott som hälsa, 
idrott som fostran eller idrott som prestation. Vid vår genomgång av den 
idrottspedagogiska forskningen och styrdokumenten framkommer att det 
ofta handlar om ”både och”. Det sistnämnda antyder komplexiteten och ut
maningen för ämnet idrott och hälsa.

Idrottslärarkåren har under det kommande decenniet att ta ställning till 
den viktiga frågan utifrån vilket syfte man lägger upp sin undervisning. Om 
ett samhällsuppdrag är att stimulera eleverna till en sund och hälsosam livs
stil, medför detta krav på en ”politisk medvetenhet”. Det gäller framförallt 
den växande hälsosegregationen som pågår i det svenska samhället, där barn 
till invandrarföräldrar och ensamstående mödrar ligger ”sämst” tilld8 Ett 
konkret syfte med undervisningen kan då bli att skapa förutsättningar och en 
medvetenhet om t.ex. det egna närområdets möjligheter till friluftsliv och re
kreation, samt om enkla, effektiva och lustfyllda fysiska aktivteter. 48

48. SOU 1999:137.



Ytterligare en viktig didaktisk fråga är vad som väljs bort och vad som väljs 
in, dels inom skolans hela verksamhet, dels också inom respektive ämne. Om 
ämnets egenvärde inte formuleras och lyfts fram som en kunskapserfarenhet 
finns risken atr ämnets profil och egenart försvinner.49 Skolämnen som bio
logi och hemkunskap kan då med lätthet, åtminstone i grundskolan, ta över 
de teoretiska delarna om kropp, fysiologi, kost och hälsa. Om friskolor inte 
behöver ha egna lokaler för fysisk aktivitet och ej heller utbildade idrotts
lärare, är detta också en klar markering av vad Skolverket anser vara ”värt” att 
satsa på då det gäller barns och ungdomars bildning.50

Frågeställningar med didaktiskt ursprung kräver medvetna ställningsta
ganden som kan hjälpa och stärka både lärare, elever och ämnet i strävan efter 
att finna ett hållbart och relevant innehåll. Detta innehåll ska kunna förstås 
av både externa och interna medaktörer. Låt oss byta ut den negativa debat
ten om ämnets legitimitet, dess existens och brist på kunskapsbildning mot 
något nytt och konstruktivt. En första konsekvens är att ta in de reviderade 
kursplanerna från 2000 i den didaktiska processen.

Vår slutsats blir att lärarutbildare och idrottslärare behöver intressera sig 
än mer för den innehållsliga delen. Hur ser vi på gränssnittet mellan teori och 
praktik? Vad händer om idrottsämnets rörelseinnehåll enbart blir individ- 
orienterat i strävan att få individen att ta eget ansvar? Vad händer med den 
kollektiva känslan av samhörighet och gemenskap, som kan uppstå i sam
band med rörelseträning och fysisk aktivitet tillsammans med andra, om ut
övandet blir helt individinriktat? Vad går individen miste om och vad vinner 
han eller hon? Vilka kunskapskvaliteter bör man bevaka för att man ska kun
na hävda att ämnet bidrar till en god allmän rörelsebildning, som kan berika 
och inte begränsa individens livsstil? Frågorna är många och kanske svaren 
likaså. Vår uppfattning är att många svar kan formuleras i en väl utvecklad 
ämnesdidaktik, där en vilja till kritisk analys och problematisering av under
visningen i ämnet idrott och hälsa finns med som en naturlig del. Eller är det 
så att vi vill att eleverna ska lära sig sitta stilla...?

49. Se vidare vårt kapitel 14 här i boken, om ämnets estetiska värde.
50. Blomqvist, J. & Hjertman-Pååg, E. (2001).



Bilaga I

Grundskolan skall i sin undervisning i Gymnasieskolans strävandemål for idrott
idrott och hälsa sträva efier att eleven och hälsa innebär att eleven

utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala 
förmåga samt utvecklar en positiv självbild,

utvecklar kunskap om vad som främjar 
hälsa,

utvecklar en god kroppsuppfattning och 
kunskaper som gör det möjligt att se, välja 
och värdera olika former av rörelser ur ett 
hälsoperspektiv,

stimuleras till ett bestående intresse för 
regelbunden fysisk aktivitet och tar ett 
ansvar för sin hälsa,

utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga 
och lust att röra sig samt stimuleras att ge 
uttryck för fantasi, känslor och gemenskap,

utvecklar förmågan att leka, motionera och 
idrotta på egen hand och tillsammans med 
andra,

utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta 
missförhållanden som kan förekomma i 
samband med olika typer av fysiska 
aktiviteter samt ges förutsättningar till ett 
personligt ställningstagande i idrotts- och 
hälsofrågor,

utvecklar förmågan att organisera och leda 
aktiviteter,

far inblickar i idrottens och friluftslivets 
historia samt lär känna olika former av 
lekar, danser och idrottsformer i olika 
kulturer,

utvecklar kunskaper om handlande i nöd- 
och katastrofsituationer.

utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala 
förmåga samt utvecklar en positiv självbild,

utvecklar ett bestående intresse för regel
bunden fysisk aktivitet, förstå värdet av 
detta samt se det samband med hälsa och 
livsstil,

utvecklar sin rörelseförmåga och fördjupa 
sina kunskaper om hur den egna kroppen 
fungerar,

fördjupar sina kunskaper om vad som 
främjar hälsa och utvecklar en god kropps
uppfattning,

utvecklar kunskaper som gör det möjligt att 
se, välja, värdera och delta i olika former av 
fysisk aktivitet,

fördjupar sina kunskaper om och i frilufts
liv samt lär sig att ta ansvar för att utnyttja 
naturen för rekreation och friluftsliv,

utvecklar och fördjupar förmågan att 
planera, genomföra och utvärdera fysisk 
aktivitet på egen hand och tillsammans med 
andra,

utvecklar kunskapen om samspelet mellan 
människa, teknik och miljö och hur 
arbetsplatser, miljöer och produkter kan 
anpassas och utformas efter människans 
förutsättningar.
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13. Idrott, människosyn och värdegrund
Olle Åhs

Motiv för idrott

Vi finner idrottsliga aktiviteter i alla samhällen, i alla tider och i alla kulturer. 
De skiljer sig dock åt beroende på materiella betingelser i respektive samhälle 
men är också knutna till rådande värdegrunder och trosuppfattningar. I det 
antika Grekland, Sparta i synnerhet, var över tid det starkaste skälet till idrott 
en krigsförberedelse. Att bruka kroppsövningar som ett pedagogiskt medel 
för personlighetsutveckling poängterades under 400-talet f. Kr. i Athen. Se
nare blev återigen även där det militära motivet, liksom i viss mån hälsomoti- 
vet (sjukgymnastik), det förhärskande.

De grekiska festspelen — varav ett ägde rum i Olympia — hade från början 
ett andligt inslag i form av underhållning för gudarna. Så småningom ägde en 
värdeförskjutning rum — från att ha skett till gudarnas ära kom tävlingarna i 
första hand att handla om de tävlandes ära i att segra. Detta låg i linje med 
den konkurrensinriktade och individualistiska grekiska kulturen. Sedan blev 
tävlingarna mer och mer kommersialiserade, vilket till slut ledde till att de 
kom att behärskas av professionella atleter som reste runt mellan de olika 
festspelen.1 Kanske kan detta jämföras med dagens situation inom många 
idrottsgrenar på yppersta elitnivå, exempelvis idén med världscupstävlingar 
arrangerade på olika platser under säsongen men med samma deltagare.

Under medeltiden var idrott något som inte hade det samhälleliga stöd 
som fallet hade varit i den hellenistiska kulturen. Detta berodde i första hand 
på kyrkan som bl.a. förbjöd de olympiska spelen och hävdade att det kropps
liga stod i motsatsförhållande till det själsliga. Detta innebär dock inte att 
kroppsövningar upphörde. De förekom i sina folkliga former vilka var olika 
för olika befolkningsskikt, och de var påverkade av levnadsförhållanden och 
värdesystem i respektive subkultur (adel, borgerskap och bönder). Det som 
däremot inte förekom var publikationer om idrott.1 2

1. Weiler, 1.(1973).
2. Se exempelvis Diem, L. (1960).



Efter renässansen kom intresset för kroppsövningar som ett pedagogiskt 
medel att öka och under 1500-talet publiceras det återigen skrifter i ämnet. 
Dessa behandlade framför allt den rådande tidens uppfattning om vilka fär
digheter som en adelsman skulle besitta.

Med det nyvaknade intresset för såväl antiken som det av Jean Jacques 
Rousseau uppväckta naturintresset, får vi fr.o.m. 1700-talet nya pedagogiska 
strömningar som påverkar tänkandet avseende kroppsövningarna. I detta in
gick bl.a. nytänkandet att bildbarhet var något som fanns hos varje individ. 
Denna idé uttrycktes av filosofen John Locke redan århundradet dessför
innan. Detta ledde till att de s.k. ”filantroperna” i Tyskland anlade skolor 
öppna för alla. Vid dessa skolor började man på allvar arbeta med kropps
övningar av olika slag som ett pedagogiskt medel vad gäller individens all
sidiga utveckling.

Gutsmuths, som en tid var gymnastiklärare på en sådan skola i Dessau 
som leddes av Johann Bernhard Basedow (1723 — 1790), anses vara den mo
derna pedagogiska kroppsövningens fader. Hans övningsförråd bestod av tre 
komponenter: 1. grekernas idrottsformer, 2. de adliga exerciderna (dans, 
fäktning, ridning och voltige dvs. konstfärdigheter på häst) samt 3. folkliga 
lekar.

Gutsmuths anknöt i sitt pedagogiska tänkande till idéer från antiken om 
människokroppens harmoniska utveckling liksom vikten av harmoni mellan 
kropp och själ. Det värde som han tillmätte kroppsövningarna var att han 
ansåg att de, förutom träning av blodomlopp, muskulatur och nervsystem, 
även förmådde utveckla psykiska färdigheter hos människan. Gutsmuths 
hävdade således följande samband:
1. Kroppslig skönhet — själslig klarhet
2. Kroppslig härdning — behärskande av sinnlighet
3. Styrka och skicklighet - sinnesnärvaro och mod i fara
4. Kroppslig aktivitet - själslig aktivitet
5. Sinnets skärpa - tankeförmågans skärpa
Via Nachtegall som var verksam i Danmark kom Gutsmuths idéer till Sverige 
och Per Henrik Ling. Denne utvidgade Gutsmuths rörelseförråd med kon
struerade rörelser utifrån deras fysiologiska verkan. Rörelsebanan bestämdes 
genom att övningarna hade ett fixerat utgångs- och slutläge. Träningen kom 
således att bestå av skiftande mellanställningar som leddes exercismässigt ge
nom kommando, s.k. ställningsgymnastik. Syftet var att systematiskt utveck
la kroppens olika delar på ett optimalt sätt, liksom de båda kroppshalvorna på 
ett likvärdigt sätt. Det sistnämnda anknöt till antikens kroppsbildningsideal.



Den vetenskapliga ambition som Ling företrädde, dvs. att träna vissa muskler 
genom konstruerade rörelser, kom att fortleva inom sjukgymnastiken. Hans 
tanke att styra rörelsen genom att lägga fast utgångspunkt och slutpunkt är 
något som också kan direkt överföras till våra moderna gym och deras trä- 
ningsmaskiner.

Förutom de hälsobefrämjande tankarna bakom den framväxande Ling- 
gymnastiken fanns också ett militärt motiv, nämligen att stärka svenskarnas 
mannakraft. Sverige hade i kriget 1808-1809 förlorat Finland till Ryssland 
och den utbildningsanstalt för gymnastiklärare som inrättades 1813, Gym
nastiska centralinstitutet, skulle förse såväl läroverken som militärmakten 
med gymnastikinstruktörer. Vid denna tid förekom också starka nationalis
tiska strömningar som önskade återuppliva den dådkraft som man ansåg kän
netecknade vikingatidens kultur.3 Ett uttryck för denna strömning var det 
Götiska förbundet. Militär gymnastik (fäktning) var också ett huvudmoment 
i det lingska gymnastiksystemet. På så sätt kom i stor utsträckning utbild
ningen på Gymnastiska centralinstitutet att under lång tid bli en angelägen
het för militärer.

Det konstruerade rörelsesystemet, med eller utan redskap som i korthet 
antytts ovan, utvecklades sedermera av Hjalmar Ling, son till Per Henrik 
Ling. Förutom detta rörelsesystem omfattade övningarna tillämpade rörelser, 
dvs. folkliga lekar, voltige (övningar på levande häst, sedermera hopp över 
plint och trähäst) samt kampmoment i form av parövningar.

De tankar om kroppsövningar som Hjalmar Ling företrädde var liksom 
hos Gutsmuths inte enbart inriktade mot den kroppsliga träningen. Han fö
reträdde även uppfattningar om kroppsövningarnas inverkan på karaktärs
utvecklingen. I sammanhanget kan nämnas att Per Henrik Ling ursprung
ligen hade ambitionen att utveckla estetiska kroppsövningar, vilket dock ej 
kom att fullföljas.

Med hjälp av andra gymnastikpedagoger, som dansken Niels Bukh och 
företrädare inom kvinnogymnastiken, kom den lingska ställningsgymnasti- 
ken med sitt exercismässiga ledningssätt att ersättas med en friare rörelsegym
nastik där musiken spelade en viktig roll. Även hos dessa pedagoger fanns 
idéer om ett samband mellan människans inre liv och hennes rörelser, liksom 
att gymnastik och dans kunde vara ett medel att utveckla hela personligheten.



Den engelska tävlingsidrotten

Den av pedagoger skapade kroppsövningen som beskrivits ovan fick under 
slutet av 1800-talet konkurrens av den från England kommande tävlings
idrotten. I denna fanns inga pedagogiska förgrundsgestalter av samma kaliber 
som de som nämnts. Istället kom, genom det allmänna intresset för den klas
sisk grekiska kulturen, antika tävlingsgrenar, som fri idrott, att börja utövas 
på internatskolorna. Dessutom spelades olika former av lagspel som exempel
vis rugby och fotboll. Turneringar och mästerskapstävlingar utvecklades och 
klubbväsendet tog form. Tävlingen sågs som en självklarhet i det rådande 
värdesystemet. Detta innefattade socialdarwinistiska strömningar om den 
starkes självklara rätt, ett gentlemannaideal om fair play, liksom det brittiska 
imperiets självpåtagna historiska rätt att som kolonialmakt sprida den väst
europeiska kulturen och härska över andra folk.4

Med den moderna olympiska rörelsens framväxt mot slutet av 1800-talet 
kom denna konkurrensinriktade form av kroppsövningar att ytterligare för
stärkas, inte minst genom att det religiösa inslag som ursprungligen fanns i de 
antika olympiska spelen ersattes med nationella symboler och riter. Här
igenom kom den moderna tävlingsidrotten att till stor del domineras av na
tionalistiska motiv och konkurrenstänkande, dvs. tävling. I ett vidare per
spektiv kan detta ses som ett typiskt utslag för en kultur där nationen å ena 
sidan och upphöjandet av individen å den andra får prioritet före andra mer 
humanistiskt präglade värden. Den hälsoinriktade formen av kroppsövningar 
i form av lek, motionsidrott och friluftsliv har hämtat sin inspiration från 
andra värderingar och idéer.

Tävlingsidrotten, dvs. idrottsrörelsens aktiviteter för barn och ungdomar, 
kan med ovanstående synsätt betraktas som en exponent för ett rådande indi
vidualistiskt värde- och trossystem. I detta trossystern höjer segraren sin sta
tus, dvs. sitt mänskliga värde, genom att besegra sina medtävlare. Segerns be
tydelse har blivit än tydligare poängterad under 1900-talets senare hälft och i 
början av 2000-talet. Att seger kopplas till en personlig känsla av värde gör att 
aktiviteten upplevs som så viktig och så avgörande för individens syn på sig 
själv att man är beredd till fusk. Det kan ske genom regelbrott i exempelvis 
lagspel eller genom dopning. Till detta kan också anföras den sammankopp
ling av elitidrott och kommersiella värden som skett. Samma resonemang kan 
föras såväl vad gäller individer och klubbar som nationer.5 Att ha denna verk

4. Mangan, J. (1981).
5. Se exempelvis Nilsson, P. (1993).



samhet till modell för en pedagogiskt inriktad kroppsrörelse blir problema
tiskt. För att få en idémässig grund för idrottsutövning med barn och ungdo
mar med ett bredare pedagogiskt syfte må därför ett annat synsätt anläggas. 
Ett sådant presenteras i nedanstående avsnitt.

Idrott och grundläggande psykiska behov

I detta avsnitt förs ett resonemang utifrån en analys där kroppsövningar inte 
enbart ses som ett medel för fysiskt välbefinnande, utan i lika hög grad som 
ett medel för att tillgodose grundläggande psykiska behov. Här ses även 
kroppsövningar som en möjlighet till att träna goda egenskaper, som hjälp
samhet, känsla för rättvisa, frimodighet, uthållighet, respekt för andra etc. 
Sammantaget innebär detta således en tredubbel målsättning; lek och idrott 
skall ge utövaren möjlighet att tillgodose sina grundläggande psykiska behov, 
vara en arena för att utveckla och utöva universella värden och dygder samt ge 
träning av fysiska egenskaper och koordinationsförmåga. Dessa mål ses som 
viktigare än att eleverna skall: ”pröva på olika idrottsgrenar för att hitta något 
som passar vederbörande”, alternativt ”ha kul” eller ”det viktigaste är ju i alla 
fall att barnen (eleverna) får röra på sig”. Sådana synsätt får en tendens att 
sudda ut skillnaden mellan en medvetet bedriven pedagogisk kroppsövning 
och det stora antal rörelse- och idrottsaktiviteter som är möjliga att utföra 
som grenar inom tävlingsidrotten. Ser man enbart till vad elever tycker är 
roligt eller har sett på TV förbigår man den stora pedagogiska möjlighet som 
ligger i en medveten pedagogisk filosofi för kroppsövningarna. Slutligen så 
inverkar sådana synsätt negativt på omvärldens syn på det pedagogiska värdet 
vad gäller idrottsämnet i skolan.

Känsla av värde

Den amerikanske psykiatern och pedagogen William Glasser menar att män
niskan har två grundläggande behov som hon måste tillfredsställa för att 
fungera bra i psykiskt avseende.6 Ett av dessa är att känna ett värde som män
niska. Denna känsla grundlägges under den tidigaste barnaåldern genom den 
kärleksfulla skötsel och omvårdnad som barnet då far av sina föräldrar. Käns
lan av att ha ett värde uppleves senare i livet genom att vi blir lyssnade på och 
tagna på allvar, blir uppmuntrade, när vi förmår slutföra uppgifter och åta
ganden, när vi får ta ansvar och uppleva vår egen kompetens etc. Betydelse

6. Glasser, W. (1974).



fullt för en sund utveckling av en positiv självuppfattning är känslan att ha ett 
värde i sig, utan att alltid behöva prestera eller konkurrera.7 Som vi senare 
skall se så är vi beredda att bete oss på olika egocentrerade sätt och även utföra 
destruktiva handlingar (exempelvis fusk) i en mer eller mindre medveten 
viljeakt för att få uppleva att vi har ett värde som person. I många fall sker 
detta genom strävan att nå uppmärksamhet eller att uppnå ”överläge” (exem
pelvis genom seger) alternativt att undgå ”underläge” i relation till andra.

Känsla av samhörighet

Ett annat grundläggande behov är behovet av samhörighet. Även detta behov 
hävdas av Glasser.8 På sätt och vis sammanhänger behovet av samhörighet 
med behovet av värde i så motto att vi upplever en känsla av värde i en positiv 
kommunikation eller i en bärande och kärleksfull relation. Relationen i sig är 
dock viktig i och med att den ger en känsla av att uppgå i något som är större 
än en själv, att vara en del av en gemenskap oavsett om det är ett kamratgäng, 
ett fotbollslag, en parrelation, ett arbetslag eller en trosgemenskap av politisk
ideologisk eller religiös karaktär. Hamnar vi utanför gemenskapen kommer 
vår självkänsla att sjunka och risken är stor att vi reagerar med negativa käns
lor, som exempelvis aggressivitet, nedstämdhet eller brist på koncentration. 
Kanske det mest naturliga sättet att få känna gemenskap i en grupp är att man 
får ta ansvar för varandra, hjälpas åt och att man i gruppen exempelvis har 
kunskap om varandras intressen och levnadsomständigheter. På så sätt finns 
möjligheten att var och en skall kunna känna sig accepterad i gruppen, vara 
sig själv och våga visa sina svaga sidor (utan risk att bli hånad eller trakasse
rad), något som i sig ytterligare stärker gemenskapen.

Känsla av sammanhang och struktur

Även om tillfredsställandet av de två behov som nämnts kan anses utgöra 
ytterst viktiga fundament för psykisk hälsa så är de inte nog. Människan be
höver också kunna organisera sin tillvaro. Hon behöver ha en känsla av hur 
saker hänger samman, dvs. ha något att förhålla sig till. Ett centralt begrepp 
härvid är KASAM, myntat av Aron Antonovsky och syftande på en ”känsla av 
sammanhang”.9 Denna aspekt av vårt inre liv hjälper människan att få struk-

7. Synen på det egna värdet är också beroende av gällande värdesystem i samhället. I ett 
sekulariserat samhälle far individen inte sitt värde som ”en gåva av Gud”, utan det är beroen
de av hans eller hennes erkännande av det omgivande samhället.
8. Glasser, W. (1974).
9. Antonovsky, A. (1991).



tur på tillvaron så att hon kan organisera sitt liv. Det är i detta perspektiv vi 
också kan se människans kognitiva begåvning. Genom kunskap skapas för
ståelse och insikt vilket underlättar orienteringen i tillvaron. Till detta kan 
också på det personliga planet ingå kunskap om vilka egenskaper som man 
skall försöka utveckla som människa. På en mer övergripande nivå kan näm
nas vårt behov av ett hållbart trossystern som utgör grunden för vår värde
grund.

Som exempel på vårt behov av sammanhang kan nämnas de rutiner som 
ramar in barnets aktiviteter på förskolan, veckoschemat för skoleleven, ar
betsbeskrivningen för den vuxne, undervisningsuppläggning, exempelvis vad 
gäller kroppsövningar, regler vid lek och spel etc.

Känsla av mening

Det sista och fjärde behovet som kommer att beskrivas i denna modell av 
människan är vårt behov av meningsfullhet. Begreppet ingår som en del i 
KASAM-begreppet men är också poängterat av flera andra författare.10 Det 
som är meningsfullt för en person behöver dock inte vara detsamma för en 
annan individ. Så är t.ex. fallet vad gäller olika intressen.

Människan strävar ständigt efter att tillgodose de behov som nämnts 
ovan. Denna strävan sker mer eller mindre omedvetet. När vi känner oss 
osäkra på hur saker fungerar (brist på sammanhang och struktur) så upplever 
vi obehagskänslor och förvirring. På detta plan försöker vi ta reda på hur 
det ligger till och upplever således mening genom att skaffa adekvat kun
skap. Kvarstår förvirringen under en längre tid kan människans psykiska 
hälsa komma att undermineras. Människan strävar också efter att uppleva sig 
själv och sina inneboende förmågor — jämför behovet av en positiv själv
känsla. Av den anledningen så känns det meningsfullt att utveckla sina olika 
förmågor. Hon upplever också samhörighet som något värdefullt och me
ningsfullt i sig.

Beteenden vid otillräcklig behovstillfredsställelse

Det finns några problematiska aspekter i ett värdesystem som prioriterar täv
ling och konkurrens som självklara aktiviteter, exempelvis inom barnidrotten 
där det personliga värdet upprätthålles på någon annans bekostnad. För att få 
en förståelse av det problematiska i ett sådant värdesystem skall här några



vanliga beteenden vid upplevelse av psykisk svaghet/utsatthet analyseras. 
Dessa beteenden är vanliga i tävlingssammanhang eftersom individens behov 
av positiv självupplevelse då är mer eller mindre hotat beroende på tävlings- 
resultat och placering. Så visar exempelvis barn och ungdomar i konkurrens
situationer en större mängd aggressiva beteenden än vid situationer som ford
rar samarbete.11

Eftersom alla som arbetar med barn och ungdomar kommer i kontakt 
med dessa beteenden skall här ett visst utrymme ägnas åt dessa mer eller 
mindre asociala beteenden. Ledare och lärare kan härigenom få ett annat per
spektiv på barn som ofta bråkar, alltid skall vara bäst, alternativt drar sig un
dan etc.

De flesta av sådana egoinriktade försvarsbeteenden av självkänslan kan in
rymmas i följande fyra huvudstrategier.11 12
1. Tendens att söka uppmärksamhet. Detta sker när vi känner oss svaga eller 

vid orättvis behandling. Vi vill då berätta för andra om vad som har hänt, 
dvs. vårt behov av uppmärksamhet ökar. Detta kan i sin tur härledas till
baka till de två första behoven av positiv självupplevelse och gemenskap. 
Vi vill således känna att vi har ett värde genom att andra skall lyssna på oss. 
Vi vill dessutom uppleva att andra delar vår känsla (behov av samhörig
het). Ett barn som negligeras av sina föräldrar och inte får sina grund
läggande behov tillgodosedda kan lägga sig till med ett beteende som går 
ut på att hela tiden pocka på uppmärksamhet, såväl positiv som negativ. 
Det upplevs i allmänhet som ”jobbigt”. Från barnets sida handlar det om 
en omedveten strävan av värde och samhörighet. Man kan fundera på om 
inte den kroppsfixering som är så stark i vår tid kan förstås i ett sådant 
perspektiv - se mig!

2. En annan vanlig strategi är olika typer av flyktbeteenden med det omedvet
na syftet att skydda den positiva självupplevelsen och inte känna sig dålig/ 
sämre än sina kamrater i en viss aktivitet. Strategin går ut på att dra sig ur, 
inte vilja försöka, skolka från skolan eller stanna hemma från jobbet. Den
na känsla av inre osäkerhet kan uttrycka sig i negativism mot olika saker, 
t.ex. att inte vilja ta ansvar, att ofta skylla på andra, att urskulda sig etc. 
Det kan även resultera i olika typer och grader av drog- och alkoholmiss
bruk.

11. Orlick, T. (1978).
12. Blumenthal, E. (1980).



3. Som en tredje beteendestrategi vid en känsla av inre svaghet kan nämnas 
tendensen att hämnas. Om någon säger eller gör något som man uppfattar 
som negativt gentemot den egna personen (dvs. påverkar det egna behovet 
av positiv självupplevelse) så ökar tendensen att göra likadant mot den 
som agerat. Man försöker på så sätt skydda den vacklande inre självupp
levelsen genom att hämnas. Detta sker via beteenden som i de flesta fall 
riktas direkt mot den aktuelle personen eller genom överföring gentemot 
andra personer (som man vågar ge sig på). Destruktiva handlingar kan 
också riktas mot samhället i form av förstörelse. Hämndaktioner är inte 
ovanliga i konkurrensidrott med kroppskontakt, inte minst i lagspelen.

4. Det fjärde reaktionsmönster som vi reagerar med vid känsla av inre svag
het/behov att hävda oss, påkallar en lust av att uppnå överläge gentemot 
någon annan, alternativt att undgå underläge. Ett exempel på sådana si
tuationer är när ett samtal urartar till att bli en allt hetsigare diskussion om 
vem som har rätt, där argumenten tjänar till att ”besegra” den andre. När 
barn slåss så handlar det ofta om detta i kombination med hämndbegär. 
Vuxnas bråk kan också innefatta samma psykiska komponenter. Om vi 
analyserar en så uttalad konkurrenssituation som idrottstävlingar så inne
håller den just önskan att uppnå överläge eller att undvika underläge (för
lust). Tävling kan således ses som en strategi att öka det egna värdet.

Institutionaliserad tävlingsverksamhet 
som uppväxtmiljö

Det finns en tendens i den idrottshistoriska forskning som bedrivits i Sverige 
under de senaste 25 åren att se gymnastiken (i Lings och efterföljares anda) 
som likvärdig med andra idrottsgrenar. Det finns dock vissa avgörande olik
heter som borde ge upphov till ett särskiljande.

Det finns en skillnad mellan den form av kroppsövning som växte fram 
fr.o.m. slutet av 1800-talet, med den engelska tävlingsidrotten som förebild, 
och de rörelsepedagoger som framträder i Gutsmuths fotspår. De senares res
pektive rörelsesystem var frukten av en medveten strävan att infoga kropps
övningarna i ett större pedagogiskt sammanhang. Inte hos någon av dessa ges 
tävlingen den centrala plats som den fått i den institutionaliserade barn- och 
ungdomsidrotten i vårt land, vilket i sin tur påverkat skolans idrottsunder- 
visning.

Det är alltså tillfredsställandet av de grundläggande psykiska behoven som 
grundläggande för att uppnå psykiskt välbefinnande. Med detta som ut



gångspunkt blir ett stort inslag av tävling och konkurrens problematiskt, ef
tersom vi lever i en kultur där känslan av personligt värde är starkt knuten till 
vikten av att prestera. Detta poängterades bl.a. i en stor svensk studie avseen
de barns psykiska hälsa.13 Studien visade att barnen i nioårsåldern uppvisade 
betydligt fler psykiska störningar än i treårsåldern. Markant var den dåliga 
självkänslan hos barn fr.o.m. nioårsåldern och upp till 15 år (c:a 30 %). Pro
jektledaren drog följande slutsatser:

...att skolbarn visar symptomet [dvs. dålig självkänsla - författarens anm.] i 
betydligt högre utsträckning än förskolebarn kan dels bero på de förras större 
mognad och förmåga att reflektera över sig själva, dels kan det vara uttryck 
för negativa faktorer, som successivt försämrar barnens självkänsla.
... Att dämpa kraven på prestation såväl i skola som i idrottssammanhang 
verkar också vara en viktig möjlighet att minska barns ängslan. Tidigare har 
nämnts vårt samhälles starka betoning av individuell prestation snarare än 
samarbete och solidaritet.14

Värdegrund, idrott och personlig utveckling

I ett individualistiskt och sekulariserat samhälle som det nordeuropeiska be
stäms individens värde i stor utsträckning utifrån vad han/hon kan utföra i 
samhället. Det finns ingen tro på en allomfattande och kärleksfull Gud som 
utgör det högsta värdet och som individerna kan vända sig till eller genom 
vilken hon får ett eget speciellt värde. Istället blir människan ensam i existen
tiellt avseende och hennes värde bestäms av hur väl hon presterar. Ett speciellt 
högt värde kan hon få om hon är skicklig i det som den allmänna opinionen 
för tillfället värderar högt. Detta medför exempelvis att idrottsstjärnor och 
rockidoler kan tjäna ofantliga summor utan att ge något större varaktigt bi
drag till samhällsutvecklingen, medan föräldraskap inte ges speciellt stort vär
de trots att detta som samhällsinsats torde betraktas som avsevärt viktigare. 
Det som är uppseendeväckande får ett större värde än det alldagliga.

I en sekulariserad och individualistisk kultur står också ”tjänandet” som 
idé lågt i kurs och eftersom det inte finns någon stark betoning på värdet av 
osjälviskhet och människokärlek blir inte dessa aspekter centrala i uppfostran. 
Istället betonas en uppfostran till självständighet. I praktiken innebär detta 
för individen en inriktning på sig själv. Å ena sidan leder detta till egna per

13. Cederblad, M. (1991).
14. Ibid. s. 65 och s. 96.



sonliga projekt som uttrycks exempelvis i olika individuella idrottsaktiviteter 
där individen inte behöver underordna sig ett lag, gemensamma träningar 
etc. Aktiviteten blir ett sätt att uppleva sig själv och sin egen förmåga. Därut
över kan individen få uppleva en mängd andra olika värden, som naturupp
levelser, äventyr, spänning och gemenskap. Att ungdomar i 14—15-årsåldern 
i stor utsträckning slutar med institutionaliserad tävlingsidrott kan således ses 
som ett sökande efter andra områden där man kan uppleva värde och me
ningsfullhet.

Å andra sidan känns det i en individualistisk kultur för många helt natur
ligt att konkurrera. Tävlingen blir ett medel till att skaffa sig ett värde, inte 
enbart för det tävlande barnet eller ungdomen, utan också för föräldrarna. På 
så sätt uppnås en stegrad känsla av värde genom ”överläge” gentemot andra, 
vilket som tidigare beskrivits är en strategi som vi använder vid psykisk svag
het/osäkerhet. Till detta skall kopplas undersökningar om att aggressivitet 
och våldsbenägenhet ökar i samband med konkurrenssituationer. Bland an
nat visar Orlick att barn, som inte betraktas som avvikande i aggressivt avse
ende, i konkurrenssituationer dock uppvisar samma grad av aggressivitet som 
störda barn gör spontant.15

Om man till de tidigare nämnda ”försvarsstrategierna” (i samband med 
otillfredsställda grundläggande behov) lägger de studier som visat att aggres
sivt beteende till största delen är inlärt, kan man undra vad detta medför hos 
barn som utsätts för aggressiva förebilder. Det kan vara föräldrar, syskon och 
kamrater, men också tränare eller vuxna idrottsmän/kvinnor, som i olika si
tuationer genom sitt aggressiva uppträdande står som modeller för den yngre 
generationen.16 Ett annat exempel ur forskningen som visar på sambandet 
mellan aggressivitet, tävlingsbenägenhet och kulturella värderingar, kan häm
tas från en av Erich Fromms studier.17 Han fann härvidlag att ett samhällskli
mat som kännetecknades av individualism även innehöll rika inslag av kon
kurrens, ha-begär liksom starka inslag av aggressivitet. De samhällen som i 
samma studie visade ett betydligt varmare och hälsosammare socialt klimat 
delade inte dessa grundläggande värderingar och uppvisade inte heller samma 
grad av aggressivitet, konkurrenstänkande och individualism.

15. Orlick, T. (1978).
16. Bandura, A. (1969), Orlick, T. (1978), Danesh, H. (1979).
17. Fromm, E. (1976).



Värdegrund och samhällskultur

Med ovanstående resonemang som utgångspunkt går det att förstå varför täv- 
lingsidrotten, som ett uttryck för en materialistisk, individualistisk och kon- 
kurrensinriktad kultur, på hundra år har gått allt längre ned i åldrarna. Man 
kan också förstå varför specialiseringen sker allt tidigare och varför tävlandet 
anses så självklart. Det är en följd av vårt sätt att tänka och värdera och således 
inte något som har med ”människans natur” att göra. Med ett sådant synsätt 
kan det ifrågasättas om inte vårt värdesystem är i behov av förnyelse, liksom 
våra kroppsövningar. Åtminstone om vi vill att de skall tjäna individens ut
veckling mot ett större psykiskt välbefinnande. Att förändra värdesystemet 
låter sig dock inte göras genom idrott. Det vi däremot kan göra är att föränd
ra våra kroppsövningar i skolan så att de bättre svarar mot en filosofisk grund 
som har människans välbefinnande som utgångspunkt, istället för att snegla 
på olika grenar inom tävlingsidrotten. Analysen bör ta sin utgångspunkt i 
barnets utveckling och styras av det som vi vill att människan skall utveckla. 
Detta leder in resonemanget mot vad som kommit att kallas ”värdegrunden”, 
dvs. de värden som anses vara grundläggande i ett samhälle och giltiga för alla 
dess medborgare.

En aspekt av värdegrunden är moralisk fostran. Den kan ses på olika sätt, 
exempelvis som en fråga om hur man får människor att följa vissa regler och 
normer. Detta är det vanligaste synsättet. Genom olika sanktioner (straff) 
skall den som inte följer de uppsatta reglerna fås att efterleva dem. På så sätt 
hoppas man att människan skall lära sig ett bättre beteende. Skillnaden mel
lan ett sådant synsätt och exempelvis hunduppfostran är inte så stor.

Ett annat sätt att se på moralisk uppfostran är att betrakta människan som 
en andlig varelse med förmåga att planera inför framtiden, ställa upp vissa 
ideal (”andliga värden”) för sitt beteende och utveckla goda egenskaper. Som 
en konsekvens av ett sådant synsätt ses människan kapabel att utveckla dyg
der som exempelvis omtänksamhet, osjälviskhet, känsla för rättvisa, förmåga 
att förlåta, ansvarstagande, frimodighet etc.18 Till detta skall också läggas 
hennes förmåga till global solidaritet, hennes förmåga att uppleva sig själv 
som en del av mänskligheten liksom en del av den biosfäriska miljön. För att 
utveckla ett sådant medvetande och sådana egenskaper måste dessa värden 
prioriteras på ett helt annat sätt än vad som sker för närvarande, vilket också

18. Att utveckla dessa egenskaper hos människosläktet i allmänhet har varit målet för de stora 
visdomslärare som framträtt i historien, oavsett om dessa varit filosofer eller religionsgrundare.



flera undersökningar avseende träning av goda egenskaper (s.k. procsocialt 
beteende) visat.19

Vissa aspekter måste beaktas för att lyckas utveckla människor som upp
visar de dygder som nämnts ovan. Dessa dygder är nödvändiga för att ett 
varmare socialt klimat skall kunna utvecklas i våra hem, på våra skolor och i 
samhället i allmänhet. En avgörande förutsättning är att de grundläggande 
behoven tillgodoses. Görs inte detta kommer individen att bete sig mer eller 
mindre egocentrerat enligt de fyra strategier som beskrivits ovan. Därigenom 
försvåras en positiv personlig utveckling. I nedanstående avsnitt skisseras ett 
förslag på hur idrottsämnet i skolan skulle kunna inspireras av ovanstående 
resonemang.

Pedagogiska konsekvenser

Utgångspunkten för nedanstående inriktning vad gäller kroppsövningarna i 
skolan är att idrottsämnet skall tjäna inte enbart den fysiskt hälsoinriktade 
och motoriska utvecklingen utan även den personlighetsmässiga. Detta inne
bär att eleverna skall kunna tillgodose sina grundläggande psykiska behov 
utan att det sker på någon annans bekostnad. För att detta skall kunna äga 
rum på ett optimalt sätt måste vissa universella värden och personliga dygder 
hos eleven aktivt och medvetet stimuleras. En sådan målsättning innebär att 
aktivitetsområden, övningar och undervisningsmetoder bedöms ur detta per
spektiv. Fiärvidlag är det fyra aspekter som är väsentliga: lärarens förhåll
ningssätt och målsättning, val av aktiviteter, val av undervisningsmetoder och 
elevernas utvecklingsnivå.

I och med att eleverna gör framsteg och upplever sin egen förmåga till
fredsställs exempelvis behovet av en positiv självkänsla, förutsatt att konkur
renstänkandet tonas ned vad gäller jämförelser av prestationer. De grundläg
gande behoven av sammanhang och struktur förväntas kunna tillfredsställas 
genom lärarens arbets-, lednings- och förhållningssätt. Detta innebär att 
eleverna upplever ett sammanhang i planeringen av olika aktiviteter. Lärarens 
förhållningssätt är även avgörande för möjligheten att tillgodose behovet av 
värde. Det handlar om lärarens förmåga att vara exempelvis inkännande, lyss
nande och vänlig, oberoende av elevernas motoriska begåvning.

I fråga om meningsfullhet, det fjärde grundläggande psykiska behovet, 
beror dess tillfredsställande till stor del på övningarnas inneboende intresse-



stimulerande kraft, såväl som på deras förmåga att stimulera de två första 
grundläggande psykiska behoven (behov av värde/positiv självkänsla och 
samhörighet).

Exempel på kroppsövningar inriktade mot 
behovet av positiv självupplevelse

För att kunna analysera kroppsövning i ljuset av individens behov av positiv 
självupplevelse måste hänsyn tas till elevens utvecklingsnivå. Vad gäller dess 
betydelse för val av aktiviteter är det framför allt den koordinativt färdighets- 
inriktade kroppsövningen (exempelvis klättring och redskapsgymnastik) som 
bör ha sin tyngdpunkt före puberteten, dvs. fr.o.m. 6-årsåldern och upp till 
12—13-årsåldern. Detta beror på den gynnsamma möjligheten att i dessa åld
rar kunna lära sig koordinationskrävande rörelser och på så sätt utveckla en 
positiv syn på den egna förmågan.20

20. Åhs, O. (1986).



Dessa moment innebär inte någon given tävlingssituation, men kan ändå 
upplevas som intressanta ”utmaningar”. De föreslås som lämpliga att ingå i 
skolans kroppsövningar under nämnda utvecklingsstadier. Dessa aktiviteter 
kan stödja en positiv självupplevelse hos individen, förutsatt att undervis
ningsmetoderna och förhållningssättet hos läraren inte skapar ångest, exem
pelvis genom en alltför stark exponering av de elever som inte har så lätt för 
sig. Detta kan också gälla träning i vissa friidrottsgrenar. Tid måste dessutom 
ges så att var och en av eleverna, på sin respektive nivå, får den tid till träning 
de behöver så att vissa framsteg kan nås. Genom att lära sig nya rörelser, för
bättra sin koordination och sina personliga resultat kan personlig tillfredsstäl
lelse tillgodoses och den positiva självupplevelsen stärkas.

Exempel på kroppsövningar och samhörighet

Vad gäller kroppsövningar som stimulerar till samhörighet så kan spel och 
lekar vara utomordentliga aktiviteter. Här bör tävlingsmomentet inte vara 
det centrala utan glädjen och samhörigheten, och att övningarna kan utföras 
i en anda av gemenskap. Till detta kan läggas fristående gymnastik i olika 
former till musik liksom dans. Dessa inslag bör således ha en stor plats och 
utformas på ett sätt som är lämpligt i förhållande till elevernas utvecklings
nivå. Tillsammans utgör dessa tre aktivitetsområden (spel, lekar och rörelse 
till musik/dans) ett mycket stort övningsförråd. De innebär också ett uppö
vande av den estetiska känslan.

Bollspel, som basketboll, volleyboll och fotboll, är globala till sin karaktär 
och kan utgöra en gemensam kod för umgänge ungdomar emellan, oberoen
de av från vilken del av världen man kommer. På ”hemmaplan” kan de inne
bära en källa till gemenskap och glädje, förutsatt att man inte ser aktiviteterna 
som ett sätt att besegra motståndarna för att höja sitt eget värde. Av den an
ledningen kan dessa spel ifrågasättas som undervisningsaktiviteter i skolans 
idrottsundervisning före puberteten. Att yngre elever på egen hand sysselsät
ter sig med dessa spel på fritid och raster är självklart och innebär inte någon 
motsättning mot den fdosofi som här redovisats.

Andra former av kroppsövningar som också kan tillgodose
ovanstående behov

Förutom de olika former av kroppsövning som belysts ovan kan nämnas and
ra färdigheter som har med friluftsliv att göra. De kan också betraktas som 
värdefulla i pedagogiskt inriktade kroppsövningar i vårt land. Bland dessa



kan nämnas förmågan att kunna simma, vandring/bivackering med oriente
ring, förmåga att åka skridskor, skidor och att paddla kanot. Till friluftskun- 
skapen skall också läggas färdighet i första hjälpen och livräddning. Förutom 
att tjäna den personliga upplevelsen av att kunna klara sig i naturen ger dessa 
färdigheter möjligheter till upplevelser av samhörighet, gemenskap, hjälp
samhet och omtanke - förutsatt att en sådan anda görs levande av skolans 
personal.

Synpunkter på ledningssätt och metodik

I syfte att stimulera de grundläggande behoven bör ett arbetssätt eftersträvas 
som i största möjliga mån lägger ett ansvar på eleverna. Detta kan gälla ansvar 
för materiel, viss hjälp och mottagning av kamrater (exempelvis vid redskaps
gymnastik) när detta är möjligt, ansvar för uppvärmning och ledning av visst 
lektionsinnehåll, m.m. På så sätt tillgodoses det första av de grundläggande 
behoven. Att förväntas kunna ta ett ansvar innebär att bli sedd som någon 
som har kompetens och värde. Samtidigt tränas eleverna till respekt och hän
synstagande mot de kamrater som har ledningsansvar. Ansvaret kan också 
förläggas gruppvis, vilket i så fall även stimulerar gruppkänsla och gemen
skap. Ansvarstagandet måste dock ges i relation till mognadsnivå. Generellt 
kan sägas att ju mer omogna elever (oavsett ålder) desto mer måste läraren stå 
för det direkta ledarskapet.

Om lärarens förhållningssätt

I pedagogiskt arbete med elever i skolan kan betydelsen av lärarens/ledarens 
personlighet inte underskattas. Det går inte för den vuxne att stiga ur det 
undervisningssammanhang som vederbörande ingår i. Av den anledningen är 
förhållningssättet gentemot eleverna av avgörande betydelse för det sociala 
klimatet liksom målsättningen med verksamheten. Det är viktigt att arbeta 
med eleverna utifrån teorin om de grundläggande psykiska behoven och att 
se kroppsövning som ett medel att harmoniskt utveckla väsentliga egenskaper 
i deras personlighet. Målsättningen blir i så fall tydlig — idrottsaktiviteterna 
handlar inte om att efterlikna idrottsrörelsens verksamhet eller att duka upp 
det ”idrottsliga smörgåsbordet”. Inte heller inskränker sig målet till att elever
na skall ”ha kul” eller ”att få röra på sig”.

I synsättet på den enskilde eleven bör påpekas att läraren/ledaren ständigt 
bör vara medveten om barnets/ungdomens behov av att tillgodose de grund
läggande psykiska behoven. Härav följer en förståelse för vikten av uppmunt-



ran, att eleverna skall känna sig ”sedda” av läraren och bemötas som enskilda 
individer. Det måste finnas struktur och sammanhang i undervisningen och 
en insikt om att eleverna kan utvecklas i en rad olika avseenden genom 
kroppsövning — och att det är den vuxnes uppgift att stimulera en sådan ut
veckling.

Konsekvenser avseende idrottslivet utanför skolan

Om samhället gav stöd till en utveckling av barn- och ungdomsidrotten utan
för skolan, utifrån de tankar som framförts ovan, skulle det innebära en viss 
förändring. Då skulle prestationsmomentet, tävlingsinriktningen och där
med vikten av den tidiga specialiseringen tonas ned. En konsekvens skulle 
kunna vara att bidragsmedel styrs över till verksamheter som har en målsätt
ning som i större utsträckning fungerar enligt ovanstående resonemang 
(scouting, idrottsskolor, friluftsliv i olika former, dans etc.). Med en sådan 
inriktning kommer också spontanidrott att stimuleras, och på så sätt återfår 
barn och ungdomar det egna ansvaret för vissa av sina fritidsaktiviteter. Idag 
socialiseras de istället in i en verksamhet som styrs av vuxna och som till stor 
del dikteras av tävlingsidrottens och vuxenvärldens värderingar, där presta
tion och tävlingsmoment premieras allra högst.
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14. Estetik och kroppsrörelse
Jane Meckbach och Suzanne Söderström

Ett praktiskt - estetiskt ämne

Det ämne som idag benämns idrott och hälsa tillhör det kunskapsområde 
inom skolan som under många år har omfattats av de praktiskt estetiska äm
nena. Här finner man även musik, bild och slöjd. I kapitel tolv, där idrotts
ämnets framväxt och utveckling beskrivs, konstaterar vi att ordet estetik åter
finns i vissa läroplaner, särskilt i de texter som berör fysisk aktivitet för flick
or. Där talas om att ett funktionellt rörelsesätt är vackert och att ämnet kan 
utnyttjas till att utveckla en förståelse för rörelse som ett konstnärligt uttrycks
medel, man exemplifierar med fristående gymnastik, dans och konståkning.

Vad står begreppet estetik för? En vanlig uppfattning är att estetik handlar 
om det sköna och då framförallt relationen mellan konsten och det sköna. 
Men med tiden har begreppet utvidgats till att omfatta upplevelse och för
nimmelse i stort, det vill säga hur individens upplevelse av till exempel miljö, 
rörelse, arkitektur, film och teater påverkar, berör och berikar människans 
tillvaro. Frågor som kan ställas i relation till estetikbegreppet är vad man till
talas av och hur man påverkas. Ordet estetik används sällan ensamt just där
för att det kan inneha flera betydelser. Betraktarens estetik innehåller ofta vär
derande inslag om att något är fult, vackert eller storslaget. Utövarens estetik 
handlar istället om upplevelse, känsla och intuition. I dag används ofta be
greppet i samband med situationer som handlar om attityder och förhåll
ningssätt. Vårt kapitel kommer att behandla kroppsrörelse och estetik utifrån 
en sinnlig upplevande dimension, som rör relationen utövande och kropps- 
erfarenhet.

Vi menar att det inom idrottsämnet finns en estetisk dimension eller, lite 
förenklat, en upplevelsedel som sällan eller aldrig formuleras och därför inte 
fullt ut värderas.1 Man kan höra lärare tala om vikten av att elever känner 
rörelseglädje, att de får uppleva rörelseflyt, att elever får möta naturen under 
olika årstider etc. Men sällan används just dessa ”upplevelsekvaliteter" som

1. Jfr även Johan Arnegårds resonemang i kapitel 7 här i boken.



ett argument för lärande och kroppsövning. Varför är det så? Kanske kan ett 
svar vara att upplevelsen och erfarenheten av ett ”görande” och av en kropp i 
rörelse (den tysta kunskapen) är så självklar, så grundläggande och invand att 
upplevelsen och erfarenheten aldrig formuleras och blir föremål för reflek
tion. Kroppens tysta kunskap tas för given och sätts inte i relation till ett 
lärande, trots att kunskapandet ligger i den praktiska erfarenheten, i hand
lingen. Görandets upplevelseform är enligt vårt synsätt, en värdefull kunskap 
i undervisningen i och genom träning av kroppen. Frågan är bara hur vi kan 
synliggöra detta görandets kunskap.

Går man bakåt i tiden finner man att det inte finns några formuleringar i 
de gamla styrdokumenten, som ger anvisningar om värdet av att pojkar också 
bedriver kroppsövning med estetiska inslag. För att hitta sådana formulering
ar får man gå så långt bakåt i tiden, som till skapandet av Linggymnastiken 
vid 1800-talets början. I den nuvarande kursplanen hittar man inga som helst 
formuleringar kring estetikens värde för kroppsövningsämnet. Upphörde det 
estetiska inslaget i kroppsövningsämnet i och med att sangundervisningen in
fördes, och den fristående gymnastiken i stort sett utplånades? Vi menar att 
det är dags att uppmärksamma kunskapskvaliteter som handlar om ämnets 
egenvärde i vilket det estetiska perspektivet ingår.

Låt oss föra ett resonemang om estetiken som begrepp och om varför este
tik och estetiska lärprocesser har börjat värdesättas just nu. Finns det ett be
hov av att belysa upplevelse och lärande på ett nytt sätt och har det kanske 
med skolans något svårfångade samhällsuppdrag att göra? Det sistnämnda 
kommer bland annat till uttryck i Lärarutbildningskommitténs slutbetän
kande. Kommittén ger den estetiska kunskapen följande definition: ”den 
kunskap man får genom sinnena”.2 Denna kunskap kan uppfattas som mot
pol till den kunskap som förvärvas genom tanke och förnuft, den rationella 
kunskapen. Vidare säger man, att det estetiska förhållningssättet karakterise
ras av ett egenvärde, att det vi förnimmer är viktigt för dess egen skull, att det 
berikar vårt inre och ger oss känslomässiga upplevelser. Estetisk verksamhet 
är, enligt kommittén, exempel på icke-verbal kommunikation, vilken kan bi
dra till vår sammantagna förmåga till kommunikation och interaktion. Kom
mittén menar, att det är ett angeläget kunskapsområde för en lärarutbildning, 
viktigt i bemärkelsen att kunskapsområdet skall ge förutsättningar för skolans 
uppdrag att utbilda våra unga samhällsmedborgare.3

2. SOU 1999:63, s. 55.
3. Ibid (1999:63).



Kan ett sådant bildningsideal synliggöra en dimension inom ämnet som 
ofta hamnar i skuggan av investeringsvärdet — ett värde som ofta relateras till 
hälsotillstånd och en framtida livsstil långt ifrån det livssammanhang som 
barn och ungdomar befinner sig i.4 Om vi nu accepterar ett vidgat bildnings
ideal innebär det, att vi behöver reflektera kring sambandet mellan kropps
övning och estetiska kvaliteter. Med estetiska kvaliteter i samband med rörel
seträning, menar vi hur man utför rörelserna, erfarenheter i utförandet och 
känslan av utförandet. Vi börjar dock med att låta en engelsk forskare vid 
namn Peter J. Arnold ge sin mer traditionella syn på estetik och idrott, en syn 
som handlar om betraktarens estetik. Därefter dyker vi ned i ett ”samtal” om 
utövandets estetik och lärande.

Estetik och idrott

Många vittnar om att en elitidrottares prestation kan ge en estetisk upplevel
se, en skönhetsupplevelse av rörelserytm, timing och perfektion, ibland både 
för åskådare och utövare. Arnold delar upp de idrottsliga aktiviteterna utifrån 
tre huvudspår: icke estetiska, delvis estetiska och estetiska (artistiska) aktivite-

4. Engström, L-M (1989). Skriften behandlar bl.a. idrottens olika värden.



ter.5 Denna uppdelning grundar sig på det övergripande syftet med den fysis
ka aktiviteten, det vill säga på logiken i utövandet. I sina typologier lägger 
Arnold ett utifrån-perspektiv på kropp och kroppsövning. De icke-estetiska 
aktiviteter är de vars utövande styrs av ett regelverk för poängberäkning utan 
att utförandet bedöms, till exempel fotboll, rugby, ishockey och tennis. Inom 
dessa idrotter finns ingen estetisk dimension, menar Arnold, eftersom logi
ken enbart bygger på poängsättning. De delvis estetiska aktiviteterna är idrot
ter som gymnastik, konståkning och simhopp. Dessa innehåller både särskil
da tekniska kriterier för poängsättningen av övningarnas svårighetsgrader och 
en bedömningsdimension av det perfekta utförandet samt en konstnärlig as
pekt på helheten. Ett exempel på en delvis estetisk aktivitet är estetisk gym
nastik för kvinnor. Det första inofficiella VM:et genomfördes i Helsingfors 
sommaren 1999. I bedömningsreglementet kan man läsa följande om denna 
gymnastikform:

It is a sport, where different technical and athletic skills, expression, music 
and idea of the composition will complete as an aesthetic whole. Part of the 
charm in aesthetic group gymnastics is it’s aesthetic appeal, the difficulty le
vel of the technique level and the combination of multiple skills.6

De ”hel-estetiska” rörelseaktiviteterna som Arnold lyfter fram är dans och 
mim, det vill säga aktiviteter som inte bedöms och värdesätts genom poäng 
eller fasta regler, utan betraktas utifrån konstnärliga värden. I de hel-estetiska 
aktiviteterna finns inte tävling med i termer av kamp, vinst eller förlust.

Arnolds sätt att formulera det estetiska värdet av ett idrottsutövande bely
ser främst ett utifrån-perspektiv på kropp och rörelse. Vill man komma åt ett 
inifrån-perspektiv behöver vi föra ett vidare resonemang kring rörelseutöv
ningens estetiska värde. En anledning till att belysa upplevelseperspektivet 
inom skolans idrottsundervisning är att tävlingsidrotten till sin form och 
konstruktion är färdig och sluten. I tävlingsidrotten finns redan ett överens
kommet mål som handlar om tävling och prestation, vilket styr denna typ av 
rörelseträning. Skolans rörelseundervisning har däremot ett vidare mål.7 I 
skolans idrottsämne talas om ämnets betydelse för individens rörelseutveck
ling, rörelseerfarenhet och självbild. Frågan blir då: På vilket sätt stimulerar 
idrottsundervisningen dessa kompetenser?

5. Arnold, P. J. (1979).
6. SVOLI1999. Texten är hämtad från bedömningsreglementet.
7. Vi beskriver detta mer ingående i kapitel 12 här i boken.



Den text som följer handlar om hur man kan se på begreppet estetik och 
lärande. Texten är något ovanlig i idrottssammanhang, men kommer att för
söka belysa värdet av upplevelsen och utövandets estetik med utgångspunkt i 
ett inifrån-perspektiv.

Estetik som kunskapsform

Skolan har tidigare haft ett klart utbildningsuppdrag - att lära barn och ung
domar att läsa, skriva och räkna. Dessutom har skolan haft i uppgift att soci
alisera den växande samhällsmedborgaren in i en ömsesidig värdegemenskap, 
baserad på medborgarskap och demokrati. Etnologen Jonas Frykman ut
trycker skolans förändrade roll i en metafor, där han framhåller att det som 
utmärkte skolan tidigare var att den kunde förvandla eleven till att bli något. 
Idag ligger tonvikten på att individen skall bli någon? Detta är alltså en dra
matisk förändring av skolans natur och uppgift. Skolan har plötsligt blivit 
tvungen att prioritera vissa terapeutiska värden. Nu skall eleven, som Fryk
man uttrycker det, ”börja hitta sig själv”.8 9 Utöver att bibringa kunskaper, går 
skolan i dagsläget aktivt in för en formgivning av elevens identitet — den hjäl
per till att tala om för eleven hur den huvudrollen skall se ut. Det är en upp
gift som tidigare helt har vilat på föräldrarna och i många kulturer är det 
fortfarande hemmet som ensamt förväntas ha det ansvaret. Skolans delvis för
ändrade roll innebär också ett ökat intresse för estetik. I skolans verksamhet 
ska känslor och erfarenheter få större utrymme så att eleven ska kunna få 
djupare kunskaper om sig själv och sin omgivning. Här används begreppet 
bildning för att beskriva en kunskap som kommer att beröra värden och nor
mer, det vill säga det kvalitativa förhållandet mellan människa och värld.10

Kanske har det tidigare varit så att lärare och pedagoger dragit en skarp 
gräns mellan vad ungdomar och barn lär sig i skolan och vad de lär sig på 
fritiden. Idag har synen på när, var och hur man lär sig saker förändrats. Kun
skapsbegreppet har vidgats och skolan talar mer och mer om att man måste 
inbegripa barns och ungdomars upplevelser och erfarenheter i deras personli
ga kunskapsbyggande. Konstaterandet föder frågan: Var och när lär sig elev
er? En fråga som börjar bli mer än någonsin relevant för en generation som 
växer upp med helt nya livsbetingelser. Något förenklat kan man säga att de

8. Frykman, J. (1998), s. 24—47
9. Ibid (1998), s. 28.
10. Broady, D. (1992).



har ”världen i vardagsrummet” och yrkesarbetande föräldrar. Vem fostrar 
vem?

Den danska forskaren Kirsten Drotner har studerat barns och ungdomars 
upplevelser av olika fritidsaktiviteter, som ett led i att försöka förstå vilka lär
processer som sker i samband med dessa självvalda aktiviteter, som till exem
pel att spela musik, teater och att videofilma. Vad händer när ungdomar bil
dar ett rockband eller bestämmer sig för att lära sig åka wakeboard? Vad dri
ver dem och hur går lärandet till? Låt oss följa Drotners forskning om denna 
typ av kunskapsinhämtande, ett kunskapande som hon kallar för estetiska 
lärprocesser.11

Estetiska lärprocesser

Barn och ungdomar engagerar sig i fritidsaktiviteter för att de är roliga och 
för att de är lustfyllda processer. Man skapar något utifrån sig själv, något 
som man ofta delar med andra och som är så konkret att man kan känna, 
höra eller se det. Dessa drag återfinner vi i kroppens, musikens och bildens 
uttrycksformer. Att de flesta fritidsaktiviteter innehåller något av dessa ele
ment gör att de ungas verksamheter blir en alldeles särskild form av vardags- 
kultur, vilket Drotner kallar för en estetisk produktion. Förnimmandet, där 
flera olika sinnessystem ingår, är en process som handlar om att ”kännandet, 
tänkandet och görandet” bildar en och samma upplevelse. Genom denna 
upplevelse frambringar man sedan något så konkret som ett musikstycke, en 
teckning eller en ny färdighet på wakeboarden. Drotner menar, att vuxna har 
svårt att förstå och även acceptera att barn och ungdomar i sitt görande (i sin 
estetiska process) är medvetet involverade i ett lärande, där en viktig del i 
lärandet är upplevelsen. Kanske drar vi vuxna en för skarp gräns mellan tanke 
och känsla, därför att så få av oss tar våra egna och ungdomarnas fritidsintres
sen på allvar.11 12 Aktiviteterna räknas liksom inte och i allmänhet är vi troligen 
inte uppmärksamma på vad som händer med oss när vi engageras och berörs 
av upplevelsekvaliteter.

Drotners forskning baseras på intervjuer om ungdomars upplevelser i 
samband med fritidsaktiviteter. Ungdomarna hade genomgående svårt att 
svara på frågan om vad de upplevde när de fotograferade, spelade in en video, 
musicerade. Några av dem tyckte uppenbarligen att frågan var helt over

11. Drotner, K. (1996).
12. Drotner, K. (1996), s. 59-67.



flödig. Däremot var det tydligt, att upplevelsen av görandet hade varit inten
siv och glädjefylld. På grundval av detta drar Drotner slutsatsen, att det är 
lusten som driver den estetiska lärprocessen. En annan aspekt som ungdo
marna vittnade om var hur deras tids- och rumsupplevelse förändrades under 
pågående aktivitet. Drotners beskrivningar av ungdomarnas tids- och rums
upplevelser av sina fritidsaktiviteter påminner om den tjeckiske psykologen 
Mihåly Csikszentmihålyis begrepp flow.13 Flow innebär att upplevelsen av 
tid och rum försvinner till förmån för en intensiv känsla av uppmärksamhet 
och lust. Begreppet förknippas också med känslan av att ha kontroll, fokuse
ring och att man som individ behärskar den färdighet som man är verksam i. 
Resultatet blir ett mentalt och fysiskt flyt. Flow används också av en rad 
idrottsforskare med fokus på äventyrsidrott och mental träning.14

Den estetiska lärprocessen kan enligt Drotner beskrivas som ett skeende 
på tre nivåer: en individuell, en social och en kulturell nivå. Den individuella 
nivån gör det möjligt att experimentera med den egna identiteten (förhållan
det jag—mig). Närvaron av skoj och allvar ger den estetiska upplevelsen en 
stark känslomässig intensitet. Den individuella nivån innefattar också en ele
mentär kroppslighet i form av själva utövandet. På den sociala nivån (förhål
landet jag—du) blir värderingar och normer vägda utifrån deltagarnas sociala 
konventioner, där unga reagerar spontant och känslomässigt och inte alltid 
utifrån erfarenheter om hur man borde svara, agera eller handla, det vill säga 
från ett vuxet förhållningssätt. På denna nivå kan ungdomar få perspektiv på 
sina egna och andras erfarenheter och detta ger möjlighet till ömsesidig 
reflektion. Den tredje nivån handlar om den kulturella nivån (förhållandet 
jag—världen). Den estetiska processen handlar här om en symbolisk kommu
nikation som är nära förknippad med individens kön och sociala bakgrund.

Sammanfattningsvis pekar Drotner på att den estetiska upplevelsen inne
håller individuella, sociala och kulturella aspekter som tillåter deltagarna att 
experimentera, reflektera och kommunicera i förhållande till sig själva, till 
varandra och till omvärlden.

Rörelseträning och estetiska lärprocesser

Den egna upplevelsen av en kropp i rörelse, den sinnesstimulans och kropps
liga erfarenhet som görandet medför är en form av kunskapsinhämtande som

13. Csikszentmihålyi, M. (1996).
14. Se för övrigt Johan Arnegårds kapitel 7 ”Sportutövning som upplevelse”.



är svår att mäta och värdera. Denna brist innebär att detta perspektiv på äm
net idrott och hälsa ofta hamnar i skuggan när ämnets viktigaste delar eller 
identitet diskuteras. Trots att upplevelsen i sig, egenvärdet, kan vara den vik
tigaste drivkraften som lockar människor att idka fysisk aktivitet är detta vär
de så gott som frånvarande i argumentationen för ämnets plats i skolan.

I kroppen möts det som lite förenklat kan kallas natur och kultur, den 
fysiska, biologiska kroppen och den upplevande, tänkande kroppen. Relatio
nen mellan fysiologi och psykologi, mellan den naturvetenskapliga och den 
sociokulturella kroppen har fängslat en mängd forskare från skilda discipliner 
och även om deras ansträngningar kanske aldrig utmynnar i ett entydigt svar, 
kommer tankarna att påverka vårt förhållningssätt till och vår syn på krop
pen. Den fokusering på kroppen som objekt, som har funnits sedan slutet av 
1900-talet har inneburit att kopplingen mellan rörelse och upplevelse (ini- 
från-perspektivet) har hamnat bakom bilden av kroppen som yta; en yta som 
ska kunna visa vem du är eller vill vara (utifrån-perspektivet). I vårt konsum
tionssamhälle har också den vältränade ungdomliga kroppen kommit att 
framstå som norm och idealbild, medan den överviktiga och otränade krop
pen ger associationer till bristande disciplin och slapphet. Man skulle kanske 
kunna vara så drastisk som att använda ord som vinnare - förlorare, för att 
förtydliga fokuseringen på kroppen som yta.

Det går idag också att fånga upp en annan bild på kropp och rörelse. Vi ser 
hur olika rörelseformer som till exempel qigong, tai chi och klättring attra
herar människor som söker efter en kvalitativ upplevelse av rörelsens egenvär
de. Att sätta ord på upplevelserna, att formulera ett språk kring tillfredsställel
sen och utmaningen av en kropp i rörelse, i kontroll, i fritt skapande under 
naturupplevelser kan vara svårt. Den norska specialpedagogen Liv Duesund 
sammanfattar värdet av kroppserfarenhet i följande kärnfulla mening ”att bli 
kjennt med kroppen sin”.15 Uttrycket innefattar såväl anspänning som av
spänning, att tolka trötthetssignaler, att uppmärksamma rörelseflyt, rörelse
uttryck samt att känna glädjen av att kunna behärska sin kropp.

Det kroppsliga vetandet kan också förtydligas genom begreppet det ”ki- 
nestedska sinnet”, det sinnessystem som berättar om hur muskler och leder 
förhåller sig till varandra. Howard Gardners teorier om de multipla kompe
tenserna har fått starkt genomslag. De multipla intelligenserna eller kompe
tenserna ger en bild av människans olika förmågor som kan vara mer eller 
mindre utvecklade och som har stor betydelse för individens lärande och ut

15. Duesund, L. (1996).



veckling. Gardner menar att de olika kompetenserna bör stöttas och berikas i 
skolans arbete. De multipla intelligenserna är förutom den kinestetiska kom
petensen: den språkliga, den logisk-matematiska, den musikaliska, den rums
liga kompetensen samt självkännedom och social kompetens. Gardner har 
också vidareutvecklat och kompletterat de ursprungliga sju intelligenserna 
med ytterligare två; den existentiella och den naturalistiska. Hans forskning 
styrker uppfattningen att man kan se det kinestetiska sinnet som en kroppslig 
intelligens, som övervakar och samordnar all motorisk aktivitet och som har 
ett värde i sig. Med denna utgångspunkt är uppövandet av en kinestetisk för
måga viktig och kräver en medveten rörelseträning. Vår tolkning av Gardners 
teorier om de multipla intelligenserna är att han ser ett värde i att arbeta med 
de olika förmågorna/kompetenserna både utifrån ett egenvärdes- och ett in
vesteringsperspektiv, framförallt när det gäller själva lärprocessen.16 Kanske 
är det lätt att negligera värdet av en kropp i rörelse, ett utövande. Men ser vi 
utövandet som en långsiktig strategi att bygga upp en rörelseerfarenhet och 
ett förhållningssätt till vår kropp blir bilden delvis en annan.

Estetiken kan sätta fokus på upplevelsens betydelse för lärandet och på så 
sätt medvetandegöra själva lärprocessen hos eleven. Det estetiska arbetet 
innehåller självständiga bildningsvärden och gör inte anspråk på att stå för 
något bruks- eller nyttighetsvärde i förhållande till exempelvis senare utbild
ning. Istället menar vi i likhet med den danska forskaren Kirsten Reisby, att 
estetiskt arbete kan ge barn och ungdomar möjlighet till intensiva upplevelser 
och till en utveckling av deras självbild, vilket kan påverka deras förståelse och 
känsla av meningsfullhet i tillvaron. Den estetiska processen kan således be
rika en människas självförståelse, perception och känsla av förtrogenhet. Ar
gument som lyfter fram de estetiska värdena är, säger Reisby, inte bättre eller 
mer nödvändiga än andra värden, men genom estetik kan livet berikas.17

Utifrån ovanstående resonemang kan de estetiska lärprocesserna sägas be
stå av en helhet som baseras på innehåll och på det sätt innehållet gestaltas 
(formen). I följande modell gör vi ett försök att åskådliggöra hur man kan se 
på den estetiska lärprocessen. Bilden illustrerar hur helheten uppstår i Inter
aktionen mellan upplevelsen och görandet. Denna interaktion skapas av 
innehållet och formen, där innehållet präglas av en stark närvarokänsla som 
bygger på lust, lek och allvar och där formen relateras till individen själv, till 
andra och till individens omgivning.

16. Gardner, H. (1994).
17. Reisby, K. (1993).



Innehåll

Form
Den estetiska lärprocess som uppstår Helhet
när barn och ungdomar utövar aktiviteter.

Reflektionen kring estetiska upplevelser och uttryck kan således ses som ett 
kunskapsområde som barn och ungdomar behöver pedagogisk hjälp med att 
utveckla och formulera. Enligt den danske forskaren Kristian Pedersen är den 
estetiska bildningen en lärprocess om det kvalitativa förhållandet mellan 
människan och världen, varigenom människan far kunskap om sitt eget och 
andras sinnes-, känslo-, föreställnings- och fantasiliv.18 Här kan rörelseträ
ning och sensomotoriska aktiviteter, både inomhus och utomhus, ses som 
komponenter i individens utveckling.

Enligt vårt teoretiska resonemang kan estetiken ses som ett begrepp som 
står för något vidare än det sköna och det sublima. Det handlar också om 
individens attityder och förhållningssätt till sitt varande i världen. Vår text 
antyder ett förändrat synsätt där kroppen kan ses både som en bas för rörelse
handlingar, i syfte att prestera något, men också som ett redskap när det gäller 
att kunna interagera och kommunicera med människor. Idrottslärarens upp
gift bör, utifrån dessa tankegångar, vara att vägleda barn och ungdomar till 
att uppleva kroppen som en helhet, där ett integrerat tänkande kring kroppen 
ingår som en del i den egna självbilden. Strategier för att möta detta behov 
borde enligt vårt synsätt handla om att skapa förutsättningar för en bred och 
rik sensomotorisk träning för de yngre åldrarna, med idrottsdidaktiska lekar 
som noggrant behöver väljas ut med tanke på barnens mognads- och utveck
lingsnivå. Overviktiga barn och icke rörelseaktiva barns motiv till att välja 
bort fysisk aktivitet bör uppmärksammas. Här visar studier på att överviktiga 
barn gärna deltar i aktivitet med musik och rörelse, men att de ogärna vill ge 
sig ut på terränglöpning eller delta i aktiviteter där tävlingsmoment före
kommer.19

18. Pedersen, K. (1993), Hohr, H. och Pedersen, K. (1996), s. 15-22.
19. Steinhardt, M. A. (1992).



Vi tror att lärare och elever behöver utveckla ett gemensamt språk, som 
kan berika den estetiska lärprocessen i samband med den kvalitativa upplevel
sen av rörelseträningen.20 Begreppet estetisk reflexivitet kan här användas för 
att tydliggöra hur vår förmåga att bedöma och reflektera över olika rörelse
formers uttryck och innehåll kan utvecklas genom de värderande egenskaper 
som estetisk verksamhet ger. Vi ”tvingas” till att beröra och bli berörda och 
till att ta ställning till våra egna och andras reaktioner. Hur förhåller vi oss till 
lusten eller olusten till fysisk aktivitet? Vad är det vi stöter bort, tilltalas av, 
står likgiltiga inför? Vem påverkar oss i våra val av vad som är/känns vackert, 
fult, äkta, ytligt eller djupt?

När det gäller de äldre eleverna behöver en dialog utvecklas, där synen på 
kropp och träning bör behandlas i ett samspel mellan teori och praktik (i 
utövandet). Att lära känna sin kropp, att bli uppmärksam på dess förmågor, 
behov och uttryck, innebär för de äldre eleverna att bli på det klara med att 
kunskapen om kroppen är införlivad i kroppens minnes- och sinnessystem, 
till och med bevarad i muskelfibrerna. Denna kunskap kan bli till en positiv 
erfarenhet som stimulerar till fysisk aktivitet. Vår slutsats är att lärare och 
förespråkare för ämnet bör undvika att ensidigt legitimera ämnet via sekun
dära mål, som framtida hälso- och livsstilsvanor, då det uppenbarligen in
finner sig en risk att värdet av rörelseerfarenhet och kroppsbildning helt tap
pas bort.

Hur idrottslärare väljer att se på det estetiska värdet kommer att bli avgö
rande för hur han eller hon ser på ämnets innehåll. Om det finns en vilja och 
målsättning att lyfta fram och formulera ämnets egenvärde, det vill säga upp
levelsens och görandets kvalitativa aspekter, kommer också ämnets innehåll 
delvis att förändras. Friluftslivets estetik skulle då kunna handla om närmil
jöns möjligheter till aktiviteter och upplevelser och inte stanna vid närområ
dets poängorientering. Dansundervisningens estetik skulle innebära att man i 
dansandet uppmärksammar görandet, dvs. dansrörelserna (tekniken) ihop 
med upplevelsen av rytmen och dess uttryck. Vi ser det som en spännande 
utmaning för ämnets framtida utveckling att utifrån ett lärarperspektiv på ett 
kvalitativt sätt våga ta ansvar för och medverka i barns och ungdomars upple
velser av estetiska lärprocesser.
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15. Pedagogiska perspektiv på idrott
Lars-Magnus Engström och Karin Redelius

Idrott är den populäraste organiserade fritidssysselsättningen bland barn och 
ungdomar. En kartläggning av cirka 2000 slumpmässigt utvalda barn och 
ungdomar i årskurs tre, sex och nio från hela landet visar att många barn, i 
vissa åldersgrupper upp emot två tredjedelar, är aktiva medlemmar i idrotts
föreningar.1

Bland flickor i åk 3 och 6 är fotboll och ridning de vanligaste förenings- 
idrotterna. I åk 9 är ridning fortfarande en populär flickaktivitet liksom även 
dans och aerobics. Bland pojkarna dominerar fotboll stort i alla årskurserna. 
Inte ens om man räknar samman de övriga idrotterna har de lika många ut
övare som fotboll. Många barn och ungdomar ägnar sig dessutom åt olika 
idrotter och andra fysiska aktiviteter vid sidan av den organiserade förenings-

Figur 15:1- Andel barn och ungdomar som är aktiva minst en gång 
per vecka i en idrottsförening

1. Enligt en ännu ej publicerad studie inom det s.k. Skolprojektet 2001 som initierats av 
Idrottshögskolan i Stockholm. Studien genomfördes våren 2001, projektansvarig Suzanne 
Söderström och vetenskaplig ledare Lars-Magnus Engström.



verksamheten. Dessa aktiviteter är exempelvis simning, promenader och cyk
ling. Hur kommer det sig då att idrott och fysisk aktivitet är så populärt? 
Vilken betydelse har idrott i barns och ungdomars liv? Vad lär sig barnen i 
sina idrottsföreningar förutom idrottsliga färdigheter? Det är kring dessa pe
dagogiskt viktiga frågor som detta avslutande kapitel kretsar. Det ska alltså 
handla om idrottens uppfostrande betydelse och på vilket sätt idrotten har 
kommit att fogas in i ett nutida uppfostringsprojekt.

Inledningsvis beskrev vi i denna bok att människors inställning till och 
aktiva utövande av idrott är av stor pedagogisk betydelse. I kraft av sin popu
laritet och utbredning speglar idrotten dominerande uppfattningar och nor
mer i samhället. Därmed medverkar idrotten till att återskapa såväl tidstypis
ka som områdesspecifika värderingar. Då barn och ungdomar deltar i idrotts
aktiviteter införlivar de alltså, ofta omedvetet men ändå mycket effektivt, 
vuxenvärldens normer, värderingar och livsstil. Att bedriva organiserad 
idrottsträning innebär således olika former av lärande för barn och ungdo
mar. Förutom idrottsliga färdigheter lär de sig också något om sig själva och 
sin egen förmåga. De lär sig om de idrottsligt håller måttet eller inte, hur 
kroppen ska fungera och vilket utseende som är det eftersträvansvärda samt 
även vad som anses moraliskt rätt eller fel, klandervärt och berömvärt, etc. 
Detta lärande kan få stor betydelse för deras framtida inställning till sin egen 
kropp, det egna utövandet och till idrott över huvud taget. Det är framförallt 
i detta perspektiv som idrotten är pedagogiskt intressant.

Några idrottspraktiker
och dess pedagogiska konsekvenser

Mot bakgrund av att idrotten, näst efter skolan, framstår som en av våra vik
tigaste ”offentliga” uppfostringsmiljöer blir det naturligtvis av största betydel
se att skärskåda vilken värdegrund verksamheten vilar på och hur denna verk
samhet organiseras och bedrivs. Hur ser de idrottskulturer ut som barn och 
unga möter idag? Vad framstår som det centrala i verksamheten? Vad är vik
tigt respektive mindre viktigt? Vad är själva poängen med verksamheten? Ska 
man vinna tävlingar, bli stark, ”bara” ha roligt eller ska man lära sig något 
som man kan ha användning för senare? Oavsett svaren på dessa frågor inne
bär verksamheten att barnen och ungdomarna får en föreställning om den 
egna kroppen, men också om vad fysisk aktivitet är och vad det ska leda till. 
Dessa föreställningar kan påverka hur deras idrotts- och motionsintresse ter 
sig senare i livet.



För att åskådliggöra spännvidden i den idrottsliga verksamheten ska vi 
göra en översiktlig genomlysning av de vanligaste idrottspraktikerna. Ut
gångspunkten är det praktiska utövandet (därav benämningen), vilket inne
fattar tillvägagångssättet och villkoren för utövandet liksom även det sam
manhang i vilken aktiviteten utövas. Vi kommer att analysera hur utövandet 
regleras och vad som är ett möjligt och förväntat, respektive ett omöjligt bete
ende inom skilda idrottspraktiker. Syftet med en sådan utgångspunkt är att 
synliggöra de olika principer eller logiker som vi menar styr idrottsverksam- 
heten. Detta innebär att perspektivet är ett annat än det konventionella, där 
olika verksamhetsformer ofta kategoriseras från andra grunder och har andra 
benämningar, t.ex. motionsidrott, vinteridrott, bollsport, arenaidrott eller 
liknande. Vanligtvis framgår då inte om det som avses med t.ex. bollspel är 
fotboll som spelas i den högsta divisionen eller som en lekfull motionsaktivi
tet bland kompisar. Talar man allmänt om skidåkning vet man inte om det är 
längdskidåkning, utförsåkning eller snowboard som avses. Det framgår heller 
inte om ”skidåkning” är en långsam tur med familjen eller en tävling i storsla
lom. Inte heller vet man om det handlar om skidåkning för att få motion och 
gå ner i vikt eller om avsikten är någon annan. Vi menar att det är väsentligt 
att göra en kategorisering som grundar sig på vad som ger aktiviteten dess 
mening. Skälet är att det är det meningsbärande i verksamheten som kan få 
pedagogiska konsekvenser för de utövande individernas inställning till 
kroppsrörelse och till sin egen kropp. Detta har stor betydelse för deras nuva
rande och eventuella framtida idrottsliga verksamhet.

Det vi vill belysa synliggörs i det mönster som avtecknas om man reser 
frågor som: hur förväntas utövarna bete sig, vad är möjligt respektive inte 
möjligt att göra och vad går verksamheten ut på? Det handlar alltså om att 
komma åt logiken bakom utövandet och det som reglerar aktiviteten. De som 
deltar i en fotbollsmatch i ett seriesystem förväntas följa de uppsatta reglerna 
för spelet, göra sitt bästa, försöka göra så många mål som möjligt och att med 
till buds stående medel försöka vinna matchen, etc. De deltagare som inte 
ställer upp på dessa, både uttalade och outtalade, överenskommelser varken 
kan eller får — och vill säkert inte heller — delta. Det är t.ex. helt otänkbart att 
i en seriematch ge upp och gå av planen, även om man ligger under med tio 
mål. Det skulle knappast heller vara passande att skratta åt den ur detta per
spektiv bedrövliga situationen. Det passar sig inte heller att skratta åt att en 
uppenbar målchans sjabblas bort genom att en spelare snubblar i ett avgöran
de ögonblick, vilket däremot går bra och kanske till och med förväntas att 
man gör om samma situation inträffar då ett kompisgäng spelar fotboll. Trots



att det är fotboll som spelas i båda fallen, är det uppenbart att principerna för 
dessa två praktiker är olika. ”Reglerna”, villkoren och ramarna som strukture
rar dessa två varianter av fotboll är olika. Därför blir också aktiviteterna olika 
till sin karaktär. Fotbollsspel i ett kompisgäng har i väsentliga avseenden stör
re likhet med exempelvis innebandy som spelas under samma premisser, än 
med elitfotboll. De föreställningar som de deltagande individerna har om vad 
som är verksamhetens innehåll och mening indikerar de strukturerande prin
ciperna.

De principer och handlingsmönster som är rådande inom en viss praktik 
kan vara införlivade utan att individen är medveten om dessa och kan reflek
tera över dem. Det faller sig bara naturligt och självklart att delta på det sätt 
som förväntas. En flickas eller pojkes personliga motiv för att hålla på med en 
idrott kan vara starkt knutna till värden som har med självförverkligande, 
gemenskap och kamratskap att göra. De skilda personliga motiv som ligger 
bakom ett deltagande påverkar emellertid inte hur idrottsutövandet sker ef
tersom utövandet är beroende av det givna sammanhanget. Spelas fotboll i ett 
seriesystem regleras praktiken efter vissa principer och en viss logik. Spelas 
fotboll på ängen utanför hemmet gäller andra principer för utövandet. Att 
styrketräna på ett gym följer andra reglerande principer än skogspromenader 
och att vara tävlingssimmare innebär något annat än att vara motionssimma- 
re, osv.

Vi har valt att beskriva barns och ungdomars idrottsaktiviteter utifrån sex 
vanliga praktiker, vars principer för handlande och meningsskapande på ett 
avgörande sätt skiljer sig åt. Vad är det egentligen som gäller när barn sysslar 
med olika idrotter? Det ska vi diskutera i det följande genom att fokusera på 
vad barnen gör och på vilka gemensamma uppfattningar det finns om hur 
verksamheten skall bedrivas. Indirekt blir denna genomgång också en belys
ning av vilka centrala värden som kan tänkas läras in genom idrottsdeltagan- 
det.2 Framställningen koncentreras till sex olika praktiker som ofta förekom
mer inom barnidrotten: Tävling och rangordning, Fysisk träning, Lek och 
rekreation, Friluftsliv, Färdighetsinlärning och Fysisk utmaning och äventyr.

Tävling och rangordning

Den första och vanligaste idrottspraktiken vars bakomliggande logik vi vill 
belysa är Tävling och rangordning. En stor del av barns idrottsverksamhet,

2. Idrott kan definieras och kategoriseras på många olika sätt. Se t.ex. Lars-Magnus Eng
ströms kapitel 1 här i boken eller Engström, L-M (1999).



särskilt den som bedrivs inom en idrottsförening, går ut på att tävla, mäta sig 
med andra och att rangordnas. Denna form av kroppsövning har funnits i 
många kulturer under årtusenden men i dess moderna tappning, där resulta
ten exakt går att mäta och också kan jämföras över tid, har idrottsformen 
endast förekommit i drygt hundra år. Den moderna tävlingsidrotten har sina 
rötter i 1800-talets engelska s.k. Public School system. Konkurrens och ka- 
raktärsdaning var viktiga inslag då denna idrottskultur formades, vilken se
dan dess dominerat kroppsövningskulturen i västvärlden.3 Tävlingsidrotten 
(sporten) kom under 1800-talet att ingå som en del av den karaktärs- och 
manlighetsfostran som den övre medelklassens söner utsattes för i detta enkö- 
nade internatskolesystem. Syftet var att skapa män som effektivt kunde verka 
inom det brittiska imperiet. Storbritanniens imperialistiska strävan och dess 
dominans i många länder innebar också att den engelska sporten spreds till 
andra kulturer runt om i världen. Sporten utnyttjades härvid som ett pedago
giskt hjälpmedel, ibland som ett maktmedel, för att lära ut beteenden och 
förhållningssätt som ansågs värdefulla och eftersträvansvärda i den brittiska 
kulturen. Den moderna tävlingsidrotten växte således fram samtidigt som in
dustrialismen slog igenom och det moderna samhället tog form. Det är också 
mot bakgrund av denna utveckling som dess hegemoni inom kroppsövnings
kulturen måste förstås. Tävlingsidrotten har efter hand vuxit sig allt starkare 
under 1900-talet och i dag ägnar sig de flesta barn i västvärlden åt denna 
idrottsform. Låt oss då skärskåda vilka bakomliggande principer och logiker 
som reglerar tävlingsidrottens praktik.

I alla organiserade tävlingar, individuella såväl som i lag, gäller det att med 
de medel som står till buds, komma så högt upp i rangordningen som möj
ligt, helst att segra och allra helst att slå ett rekord. För att säkerställa att rang
ordningen sker under betryggande former kännetecknas den moderna täv
lingsidrotten av att den är regelstyrd och institutionaliserad och att prestatio
nen, resultatet, skall kunna kvantifieras. Det är föreskrivet och på andra sätt 
överenskommet vilka beteenden och färdigheter som är eftersträvansvärda 
och tillåtna respektive förbjudna. I ett sådant system reproduceras medvetet 
och omedvetet vissa värderingar om det förtjänstfulla i olika beteenden och 
förhållningssätt. Då tävling och rangordning är den bärande idén sker utvär
deringen av verksamheten alltid genom att deltagarna positionerar sig i för
hållande till varandra. För att detta ska kunna göras krävs en överenskommel
se om vilka regler som ska gälla och hur mätningen av resultatet ska ske.

3. Se även Olle Åhs kapitel 13 här i boken.



Framgång och avancemang blir kvitton på att man är på rätt väg och räknas 
därför som viktiga tillgångar. Kroppen blir ett instrument. Hård träning, 
med omedvetna och medvetna hälsorisker, kan bli priset i denna konkurrens. 
Den som inte är framgångsrik hotas av uteslutning eller nedflyttning och 
framstår som ointressant eller i värsta fall som misslyckad.

Tävlingsverksamhet där en central idé är rangordningen, får även en rad 
konsekvenser för barns och ungdomars uppfattning om sin egen kropp lik
som för vad som är det meningsbärande med kroppsövning. Utövarna lär sig 
att
• betrakta kroppen som ett instrument
• det är viktigt att underkasta sig träning och en speciell livsföring för att nå 

ett visst mål, liksom att vara målmedveten, rationell och specialiserad
• det är naturligt och stimulerande att tävla, uppskatta konkurrens samt att 

det är viktigt att prestera - helst att vinna
• utvärderingen sker genom en jämförelse med andra
• följa givna regler och underkasta sig domslut, att vara laglydig, lojal och 

följa gjorda överenskommelser samt att vara samarbetsvillig och inte 
oppositionell

• visa fysiskt och psykiskt mod, anta utmaningar och kunna hålla sig kall i 
avgörande ögonblick

• kämpa och ej ge upp - trots motgång och stor trötthet
• att flickor och pojkar, liksom kvinnor och män, ska träna och tävla åt

skilda.
Flera av de ovan angivna dygderna, t.ex. att visa fysiskt och psykiskt mod och 
att anta utmaning, uppfattas ofta som typiskt manliga. Den organiserade täv- 
lingsidrotten kan, trots det ökade inslaget av kvinnliga deltagare, också sägas 
vara en manlig domän eftersom de flesta tävlingsidrotter tillkommit på ett 
manligt initiativ och genom att ledarkadern fortfarande domineras av män. 
Tävlingsidrotten är också en av få kvarvarande kulturer i vårt samhälle där 
kvinnor och män hålls åtskilda. Redan i barnaåren tränar och tävlar flickor 
och pojkar ofta var för sig, trots att det under dessa år inte finns några be
tydande skillnader i prestationsförmåga mellan könen. Detta förhållande gäl
ler också i flera fall bland vuxna. Skytte är ett exempel på en idrottsgren som 
inte kräver fysisk styrka men där män och kvinnor ändå tävlar i skilda klasser. 
Man kan således påstå att tävlingsidrotten socialiserar sina deltagare in i 
en uppfattning om vikten av att en åtskillnad mellan könen upprätthålls, vil
ket också vidmakthåller ett visst maktförhållande mellan könen. Tävlings
idrotten, och den därmed sammanhängande rangordningsprincipen, bidrar



med andra ord starkt till upprättandet och bibehållandet av en viss genus- 
ordning.4

En mycket stor andel av den idrottsverksamhet som erbjuds barn och 
ungdomar, i synnerhet pojkar, är en tävlingsverksamhet där rangordnings- 
principen omhuldas.5 Här finns dock också varierande inslag av lek och 
kampmoment. Det bör också framhållas att föreningsverksamhet kan inne
hålla en rad sociala värden av stor betydelse för den enskilda individen, som 
kamratskap, trygghet och meningsfullhet. Den vuxne ledaren kan också tjäna 
som en god förebild för många unga.

Sammanfattningsvis kan den centrala inlärningen när det gäller tävling 
och rangordning formuleras på följande vis: Det är viktigt att vara duktig och 
att prestera goda resultat i jämförelse med andra av samma kön.

Fysisk träning

Den andra praktiken vars bakomliggande logik vi vill belysa är Fysisk träning. 
Den används ibland som synonym till motion, och är den vanligaste idrotts
aktiviteten bland vuxna. Inom denna praktik domineras verksamheten av 
moment vars syfte är att utveckla kroppens fysiska funktionsförmåga och/ 
eller dess utseende. Målet med träningen är att påverka den fysiska kapacite
ten, konditionen, styrkan, rörligheten samt smidigheten och/eller det kropps
liga utseendet. Att bli fysiskt ansträngd, svettig och andfådd är självklara in
slag och utgör indikatorer på att verksamheten tjänar sitt syfte. Andra indika
torer som kan användas för att utvärdera resultaten av den fysiska träningen 
är viktnedgång, ökad muskelmassa eller förbättrad fysisk prestationsförmåga. 
Att påverka kroppen, dess funktion och utseende, är målet med den systema
tiska träningen. Den bakomliggande tanken är dels att kroppens utseende 
och funktion går att påverka och förändra, dels att det är viktigt att försöka 
åstadkomma denna förändring.

4. Jfr Hargreaves, J. (1994), Olofsson, E. (1989), Fagrell, B. (2000). Se även Birgitta Fagreils 
kapitel 10 här i boken.
5. I en studie av barn och ungdomsidrotten i ett 20-tal länder världen över fann man följande 
trender: ökad specialisering och ökade krav på träning och prestation, ökad institutionalise
ring och minskad spontan idrottsverksamhet, ökad polarisering mellan olika grupper av barn, 
ökad andel flickor i organiserad idrott, sänkt nybörjarålder och ökad andel ungdomar som 
besöker träningsinstitut. De problem som man från ett flertal länder särskilt ville lyfta fram 
när det gällde barn- och ungdomsidrotten var bl.a. att många slutar under tonåren, vuxenvär
deringar har för stort inflytande, för lite lek och för stort allvar, ökad social segregation och 
ökat finansiellt inflytande. Se De Knop, P., Engström, L-M, Skirstad, B. and Weiss, M. 
(1996).



Även bland barn är fysisk träning vanligt förekommande, men i en annan 
utformning eftersom träningen främst inriktas mot att höja den fysiska pres
tationsförmågan inför kommande tävlingar. Bland ungdomar förekommer 
också fysisk träning som ett medel för att få ett attraktivare utseende.

Fysisk träning innebär att skilda föreställningar om kropp och kropps
övning kan tänkas införlivas. Utövarna lär sig att
• betrakta kroppen som ett objekt
• det är viktigt att underkasta sig träning och en speciell livsföring för att nå 

ett visst mål - att vara rationell
• kroppens kapacitet och utseende går att påverka med träning
• det är nyttigt och hälsosamt att anstränga sig fysiskt
• det är eftersträvansvärt att se vältränad ut (och frånstötande att se otränad 

ut)
• belöningen kommer efteråt — ett investeringstänkande. 
Sammanfattningsvis blir budskapet: Kroppen går att påverka och det är viktigt 
att träna sin kropp och att se vältränad ut.

Lek och rekreation

Den tredje praktiken vars bakomliggande logik vi vill analysera har vi be
nämnt Lek och rekreation. Leken har till uppgift att roa för stunden. I leken 
finns inget investeringstänkande, dvs. den har inget annat syfte än att den ska 
vara lustfylld. Leken är alltid frivillig och verksamhetens mening är att det ska 
vara roligt här och nu. Lekens syfte är, i motsats till tävling och rangordning, 
att den ska fortsätta. Den är inte målstyrd, som ett arbete eller en motions
aktivitet, utan drivkraften är att det ska vara lustfyllt och engagerande. Det är 
processen som är intressant - inte resultatet.

Även vuxna personer leker ibland i den meningen att de söker verksam
heter som innebär ett nöje för stunden samt ger spänning och avkoppling, 
dvs. det vi i dagligt tal kallar rekreation. Många sällskapsspel och lekar, nu
mera också många dataspel, har den innebörden. När det gäller idrott och 
motion förekommer ett flertal aktiviteter där den huvudsakliga avsikten är att 
utövarna får förströelse för stunden och att aktiviteten ger ett tillfälligt enga
gemang. Det gäller bl.a. aktiviteter där kampmomentet är ett viktigt inslag, 
men där rangordningsprincipen är av underordnad betydelse eller av ingen 
betydelse alls. Det kan gälla en kamp mellan två lag, som i innebandy, mellan 
två individer, som i tennis eller mellan flera individer, som i exempelvis golf. 
Här är det inte den fysiska kapaciteten eller den motoriska skickligheten som 
är de väsentliga tillgångarna, även om de är viktiga förutsättningar, utan



kamp- och spänningsmomentet är i förgrunden. En förutsättning för verk
samheten kan vara att deltagarna tidigare investerat i tid och andra resurser 
för att lära sig i den aktuella idrotten. Därtill kan lek och rekreation innebära 
en mycket hård fysisk ansträngning under pågående aktivitet, som t.ex. inne
bandy i ett kamratgäng. Poängen är emellertid att den meningsbärande logi
ken och verksamhetens drivkraft inte är en systematisk uppbyggnad av den 
fysiska kapaciteten eller rangordningen utan spänningen, leken och den ovis
sa kampen.

Till idrottspraktiken Lek och rekreation kan också föras aktiviteter där 
kroppsövningen medför en upplevelse av fart och rytm, dvs. de som innebär 
en sinnlig upplevelse av kroppen i rörelse. Detta kan uppnås till exempel ge
nom att utövarna rör sig snabbt över ett underlag med hjälp av hjul, skrid
skor, skidor, snowboard, inlines, etc. och samtidigt upplever att de behärskar 
situationen. Barns förtjusning i att gunga, åka kana och karusell är också ex
empel på denna form av lek.

Idrott som har lek och rekreation som den centrala och meningsbärande 
bakomliggande principen får skilda konsekvenser för deltagarnas lärande. 
Det kan innebära att kroppsövning förknippas med att
• det ska vara roligt, lustfyllt och gärna spännande
• den egna upplevelsen är viktig
• det är här och nu som är väsentligt, inte vad aktiviteten eventuellt syftar 

till
• valfriheten ska vara stor
• aktiviteten upphör när utövarna inte längre är roade.
Sammanfattningsvis blir det centrala budskapet följande: Det ska vara roligt, 
spännande och meningsfullt for stunden.

Friluftsliv

Ytterligare en praktik vi vill belysa har vi benämnt Friluftsliv. Det som skiljer 
denna praktik från andra och som därmed ger den en särprägel, är dess starka 
knytning till naturupplevelser. Den fysiska prestationsförmågan, färdigheten 
eller resultatet har i detta sammanhang inte någon egentlig betydelse. 
Kroppsrörelse, inte sällan fysisk ansträngning, och motorisk färdighet utgör 
dock ofta förutsättningar eller viktiga ingredienser. I denna upplevelseinrik- 
tade idrottspraktik är inte fokus riktat mot kroppens prestanda eller mot själ
va utförandet utan det centrala är att verksamheten sker i naturlig miljö; i 
skog och mark, på sjön, på naturis, i fjällmiljö, etc. Avsikten är att utövarna 
ska observera naturens skiftningar samt väder- och vindförhållanden, och



samtidigt sätta värde på att få vistas utomhus och uppskatta de skönhetsvär
den som är förbundna med natur och djurliv. Dåligt väder ska inte utgöra 
något hinder för genomförandet av verksamheten utan mer ses som en fråga 
om att ha adekvat utrustning. Vistelsen i naturen, att vara ute i friska luften, 
och samtidigt bedriva kroppsövning ges således en särskild innebörd och be
tydelse. Närheten till och känslan för naturen är central.

Det meningsbärande i denna praktik, vilket till viss del sammanfaller med 
det i Lek och rekreation, och det utövarna kan tänkas införliva, kan samman
fattas i följande punkter:
• den egna upplevelsen är viktig
• valfriheten ska vara stor
• verksamheten ska äga rum i naturen
• utövarna ska värdesätta att vistas utomhus i olika väderförhållanden
• utövarna ska uppskatta de skönhetsvärden som är förbundna med natur 

och djurliv.
Sammanfattningsvis blir det centrala budskapet: Det är skönt att vara utom
hus och härligt med naturupplevelser.



Fysisk utmaning och äventyr

Den idrottspraktik vi valt att kalla Fysisk utmaning och äventyr präglar i dag 
många idrottsaktiviteter och så kallade upplevelsesporter. Lusten att få upple
va något häftigt och ovanligt tycks särskilt öka bland unga vuxna. Den bäran
de principen är att det av utövaren själv och/eller av andra ska uppfattas som 
en bedrift och innebära en mycket speciell utmaning och upplevelse. Det kan 
t.ex. vara att bestiga en fjälltopp, simma över Engelska kanalen, cykla till Ti
bet, paddla i Amazonas, etc. En genomförd prestation och utmaningens svå
righetsgrad eller originalitet räknas som tillgångar. Visserligen kräver vissa av 
dessa aktiviteter både fysisk och motorisk kapacitet, varför ett omfattande in- 
vesteringsarbete föregått praktiken, t.ex. för att lära sig bergsklättring. Avsik
ten är emellertid inte i första hand att utövarna ska lära sig något eller träna 
sina kroppar, och inte heller att de ska ingå i ett tävlingssammanhang. Den 
bakomliggande logiken är att uppgiften ska klaras av även om utövarna måste 
uthärda svåra umbäranden och klara av extrema påfrestningar. Sådana erfa
renheter är eftersträvansvärda och kan då tjäna som ett kvitto på att uppgiften 
verkligen varit utmanande och ett äventyr. Ansträngningen och risktagandet 
behöver inte vara maximalt, men det måste finnas med som en viktig ingredi
ens — utövarna måste ta i så att det känns. Helst ska bedriften också framstå 
som exklusiv.

Mer extrema varianter av aktiviteter inom denna praktik är de så kallade 
äventyrssp orterna.6 Dessa utgör i högsta grad en utmaning med ett ibland 
stort risktagande. Att under yttersta koncentration klara av att klättra upp för 
en näst intill ointaglig bergvägg utgör en speciell aktivitet inom kropps- 
övningsområdet, vilken inte återfinns inom de tidigare diskuterade praktikerna.

För utövarna av kroppsövningspraktiken Utmaning och äventyr ses det 
som värdefullt att klara av svåra uppgifter, våga ta risker och att anta ut
maningar. Exklusiviteten i aktiviteten - att göra det som ingen annan gjort — 
har ett särskilt stort värde. Göran Kropps bedrift att under ett år cykla från 
Sverige till Tibet medförande all behövlig utrustning, bestiga Mount Everest 
utan syrgas, och därefter cykla hem igen ger i sammanhanget ett symboliskt 
kapital av ansenliga dimensioner. Hans försteg bland andra utövare måste 
nästan uppfattas som ointagligt medan de ointresserade och de icke inför
stådda kanske uppfattar hela företaget som onödigt, machobetonat och dum
dristigt.

6. Se Johan Arnegårds beskrivning av äventyrssporter, eller upplevelsesporter, i kapitel 7 här i 
boken.



De meningsbärande dimensionerna inom denna praktik kan sammanfat
tas på följande sätt: Det är viktigt att
• ha ett klart definierat mål
• anstränga sig till det yttersta för att nå det uppsatta målet
• vägen till målet inte är föreskriven utan måste väljas av utövaren
• utsätta kroppen för utmaningar
• kunna koncentrera sig
• aktiviteten är upplevelserik
• klara av och att uppskatta stora fysiska och psykiska påfrestningar. 
Sammanfattningsvis är det centrala budskapet: Den fysiska aktiviteten ska vara 
utmanande, ansträngande och upplevelserik.

Färdighetsinlärning

Flera av de ovan nämnda praktikerna kan inte komma till uttryck om inte ett 
omfattande investeringsarbete lagts ner på inlärning av motoriska färdigheter. 
Den sjätte och sista praktiken vi ska belysa har vi valt att kalla färdighetsträ
ning. Det centrala innehållet är att genom övning och systematisk träning 
förbättra den motoriska (idrottsliga) förmågan. Investeringen i träningstid 
kan här vara mycket omfattande. I fokus är kroppsbehärskningen, tekniken 
och den motoriska skickligheten, dvs. själva utförandet. Det är således presta
tionen som är väsentlig — inte de fysiska förutsättningarna och kapaciteten 
även om dessa är viktiga förutsättningar.

Färdighetsträning är ett naturligt inslag som förberedelse inom all täv- 
lingsidrott, särskilt i sådana grenar som bygger på motorisk skicklighet. Fär
dighetsträning kan också bedrivas utan att arrangerade jämförelser eller täv
lingar mot andra behöver förekomma, t.ex. då man lär sig simma, dansa och 
åka skateboard. Andra exempel på långt driven och systematisk färdighetsträ
ning som inte utförs för att lyckas i tävlingssammanhang i första hand, är den 
som sker i golf, utförsåkning och tennis. Följden av detta är att sådana former 
av kroppsövning ofta blivit föremål för undervisning och olika skolbildning
ar. Dessa aktiviteter är också i stort sett de enda där professionella tränare får 
sin försörjning genom att lära ut aktiviteten till vuxna nybörjare och amatö
rer. Det förekommer även skilda uppfattningar om vad som är den ”rätta” 
undervisningsmetoden och inom dessa idrotter finns en rik flora av under
visningslitteratur.

Färdighetsträningens karaktäristika är att verksamheten präglas av att ut
övarna strävar efter att bli allt skickligare i utförandet. Utvärderingen kan



därför ske genom att utövarna själva upplever att de klarar av en viss färdig
het, t.ex. då man första gången kan cykla på egen hand, eller i mer konkreta 
mått, t. ex. då en golfspelare klarar att gå en golfbana på färre slag än tidigare. 
När färdigheten väl är automatiserad och/eller då prestationsförmågan inte 
längre förbättras eller sjunker, har färdighetsträningen mist sin mening och 
en fortsatt verksamhet får därefter en annan innebörd.

Färdighetsträning kan ske individuellt men förekommer ofta i samspel 
med andra — antingen i en undervisningssituation eller i försök att härma 
någon förebild. Den motoriska skickligheten, tekniken, utförandet och pre
stationen räknas som viktiga tillgångar liksom även att besitta kunskap om 
hur inlärning ska gå till. Idrottstränare av olika slag, såväl ledare inom barn
idrotten som elitidrottstränare, förutsätts ha någon form av kunskap om hur 
inlärningen bäst bör ske. Deras auktoritet vilar bland annat på detta förmenta 
kunskapskapital.

De centrala värderingarna och den meningsbärande logiken inom denna 
praktik är följande punkter. Det är viktigt att
• lära sig olika färdigheter
• behärska sin kropp och sina rörelser och se detta som ett mål i sig
• värdesätta idrottslig skicklighet
• erfara att träning ger färdighet.
Sammanfattningsvis är budskapet: Det är viktigt att lära sig olika idrotter och 
att utföra dem väl.

Den organiserade barnidrotten och barns utveckling

Så här långt har vi försökt belysa kroppsövningsområdets komplexitet och de 
skilda lärprocesser som kan tänkas bli följden av att utöva olika idrottsprakti- 
ker. Avslutningsvis ska vi rikta fokus mot den organiserade föreningsidrotten 
och diskutera vad barn och ungdomar kan tänkas införliva genom att delta i 
idrott. Att idrott är populärt bland barn och ungdomar har vi nämnt vid flera 
tillfällen i denna bok. Orsaken till att den organiserade idrotten utgör den i 
särklass vanligaste fritidsaktiviteten är bl.a. att idrotten erbjuder livfulla akti
viteter och spännande upplevelser. Barns behov av lek och rekreation kan här 
tillfredsställas i samvaro med jämnåriga. Barnen upplever ofta också en påtag
lig positiv utveckling av den egna förmågan, dels som ett resultat av den nedlag
da träningen, dels som en följd av den normala fysiska och motoriska utveck
lingen som pågår fram till puberteten. En annan orsak till idrottens utbred
ning kan vara att dess innehåll är mycket tydligt och förhållandevis lätt att ta



till sig. Vad är det då som barn och ungdomar kan tänkas lära sig genom att 
cielta i idrottslig verksamhet?

Det mest unika bidraget som idrottslig verksamhet kan medföra är helt 
självklart men enligt vår mening ändå inte tillräckligt uppmärksammat. Det 
gäller framför allt den fysiska träningen, eftersom idrottslig verksamhet inne
bär att barn och ungdomar får en fysisk och motorisk träning som de annars 
skulle gå miste om. Skolans idrottsundervisning, ofta bestående av två lek
tionstillfällen i veckan, är helt otillräcklig för att tillfredsställa barns behov av 
fysisk aktivitet. Då fysisk och motorisk aktivitet är nödvändiga inslag i barns 
och ungdomars utveckling bidrar idrottslig verksamhet mycket positivt till 
barns totala utveckling i allmänhet och till den fysiska och hälsomässiga 
statusen i synnerhet. Särskilt angeläget har detta blivit då den totala fysiska 
aktiviteten sjunkit i samhället, även bland barnen.

För det andra bidrar idrottslig verksamhet till att barnen lär sig olika fär
digheter som de kan ha nytta av hela livet. Automatiserade rörelser är en ”ka
pitalvara” som varar länge. Har man en gång lärt sig simma kan man efter 
flera decenniers uppehåll fortfarande simma. Detsamma gäller naturligtvis 
även andra färdigheter så länge muskler och leder står en bi. Idrotten kan 
härigenom bidra till att skapa en repertoar av rörelser och färdigheter som 
kan vara användbara och till glädje hela livet. Den tilltagande specialiseringen 
i allt yngre åldrar motverkar dock en sådan utveckling.

Den dominerande praktiken inom barn- och ungdomsidrotten är tävling 
och rangordning. Det hindrar inte att många barn säkerligen är idrottsaktiva 
av flera anledningar, inte minst därför att det är roligt att lära sig saker (fär
dighetsträning). ”Problemet” är dock att aktiviteten nästan alltid ska utmyn
na i tävling, varför denna princip lätt också blir den dominerande logiken. 
Den tävlingsidrott som flertalet barn har erfarenhet av präglas av ett speciellt 
förhållningssätt till kroppen och hur den ska användas. I idrottsverksamheten 
lär sig barn därför inte bara idrottsliga färdigheter: att finta och skjuta ett 
vristskott, göra en rondat flick-flack, slå en rak drive, benkicken i fjärilssim, 
lay up i basket eller att tygla en häst, de lär sig också hur de ska vara för att 
passa in i idrottskulturen. De lär sig vad som förväntas av dem, vad som är det 
eftersträvansvärda och det önskade. De införlivar kort och gott vad som är 
idrottens ideal. De pedagogiska konsekvenserna av att tävling och rangord
ning är den bärande principen och det som premieras kan innebära att bar
nen får ett instrumenteilt förhållande till den egna kroppen, att de lär sig 
vikten av att underkasta sig hård träning, vara rationell och målinriktad, att 
det är naturligt och stimulerande att tävla och att jämföra sig med andra, att



uppskatta konkurrens samt att det är viktigt att prestera, att kämpa och ej ge 
upp, etc. Överlägsenheten gentemot motståndaren ska helst demonstreras så 
tydligt som möjligt. Segraren i en tävling kan dock inte njuta av sin framgång 
särskilt länge. Medtävlare är ute efter att nå samma position, vilket medför att 
den som för tillfället innehar tätpositionen måste förbereda sig och anstränga 
sig än mer för att inte halka ner i rangordningen. Flera seriesystem är också 
uppbyggda på det sättet att de lag som kommer sist i tabellen per definition 
flyttas ner en division. En tävlingsspiral uppstår där ansträngningarna inten
sifieras, träningsmängden ökar (så långt det nu är möjligt)7 och olika tillåtna 
och otillåtna medel kan komma till användning i kampen om de åtråvärda 
positionerna.8

Barn som ägnar sig åt organiserad tävlingsidrott skolas in i en kultur och 
ett tänkande där idrott - kroppsövning - förknippas med konkurrens och 
vikten av att prestera och helst att vinna. Den starke, psykiskt och fysiskt 
robuste och framgångsrike beundras medan den svage och lågpresterande 
framstår som ointressant eller i värsta fall som misslyckad och patetisk. Vis
serligen kan tävlingsmomentet, där individerna eller laget rangordnas, upp
fattas vara på en förhållandevis lättsam nivå, men verksamheten präglas ändå 
av att man ser kroppen som ett objekt, som ska underordnas vissa speciella

7. Heinälä, U. (1982), s. 235-253.
8. Johansson, M. (1988).



regler för hur aktiviteten ska bedrivas. Det går i första hand inte ut på att man 
ska ha kul utan att man helst ska vinna.

Även om ledaren har stor betydelse har tävling där rangordningen är cen
tral en inneboende logik för hur verksamheten ska bedrivas, som gör manö
verutrymmet begränsat. Då det i tävlingsidrott handlar om att vinna, även 
inom barns idrott, får detta även konsekvenser för synen på ledaren. Hur bra 
eller dålig en ledare är — hur väl han eller hon lyckas - i föreningsledares, 
barns, föräldrars, vänners och den övriga omgivningens ögon är obönhörli
gen förknippat med hur framgångsrikt ett lag är. En ledare som bedriver en 
idrottsverksamhet där barnen trivs, alla får spela, ingen känner sig åsidosatt, 
träningsnärvaron är hög, leken betonas, men som år efter år förlorar, kommer 
inte att premieras. Det strider mot idrottens idé. Förlorar man ständigt, kom
mer snart krav på att något måste göras. Ingen vill förlora - åtminstone inte 
jämt. Om alla de ingredienser som nyss nämnts finns med och man dessutom 
också vinner, kan ledaren däremot räkna med att bli geniförklarad. Om man 
istället organiserar tävlingar så att kampen, leken och spänningen blir det 
centrala riktas uppmärksamheten på de värden som existerar här och nu - 
egenvärdet — och inte på resultatet. Att möta motståndare som är jämbördiga 
ökar spänningen och lekmomentet. Att möta motstånd som är alltför starkt 
eller svagt tillfredsställer investeringstänkandet men urholkar egenvärdet i 
verksamheten.

Verksamheten bedrivs också i ett socialt sammanhang vars regelverk och 
normer för samvaron har liknande grundackord som skolans. Det gäller att 
barnen kan samverka med andra, underordna sig gemensamma normer och 
att de följer givna instruktioner. De som redan hemifrån anpassats till sådana 
normer finner sig väl tillrätta och internaliserar möjligen dessa normer ytterli
gare, medan de som har svårt att uppfatta och efterleva de gällande koderna 
kanske inte finner sig lika väl tillrätta inom föreningsidrotten. Idrottens soci
ala betydelse kan därför diskuteras. Av vikt att nämna i sammanhanget är 
emellertid att för inte så få pojkar kan den manlige ledaren vara en av de fa 
vuxna män de har en god relation till. Idrottsledaren utgör, på gott och ont, 
en tydlig förebild för såväl flickor som pojkar.

Pedagogiska konsekvenser

Att som barn så gott som enbart ägna sig åt tävlingsidrott, där rangordningen 
omhuldas, innebär en systematisk inlärning av vad som är det meningsbäran- 
de med fysisk aktivitet. Det är därför inte så konstigt att idrottslig verksamhet 
i ungdomsåren - tvärtemot vad som brukar hävdas — har lågt samband med



motionsvanor i medelåldern.9 Syftet med motion skiljer sig avsevärt från syf
tet med tävlingsverksamhet. Den som tillsammans med föräldrar eller i skol
sammanhang ägnat sig åt friluftsliv och vistats mycket i naturen har naturligt
vis mycket lättare att ägna sig åt friluftsliv som vuxen, även om aktiviteterna 
inte behöver vara desamma. Att lära sig att ha roligt när man rör sig är inte 
detsamma som att lära sig att man ska prestera något.

De praktiker som erbjuds barn och ungdomar, och som barnen därför 
ofta tvingas välja, innebär en inlärning av en särskild syn på kropp och 
kroppsrörelse med stora konsekvenser för framtida val av, eller frånvaro av, 
skilda idrotts-, motions- och friluftsaktiviteter. Det ska dock påpekas att den 
föreningsbundna idrotten tycks minska något i popularitet. Istället verkar 
mer upplevelserika aktiviteter öka, vilka också erbjuder större frihet vad det 
gäller när och på vilket sätt aktiviteterna ska utföras.

Att bedriva fysisk träning och att delta i idrottslig verksamhet måste ses 
som en rättighet för alla barn. För att åstadkomma detta krävs omfattande 
strukturella förändringar i samhället och inom idrottsrörelsen. Det pedago
giska ansvaret vilar här tungt på dessa instanser såväl som på idrottslärare och 
idrottsledare. Tävlingsidrotten för barn bör förändras så att alla barn ges möj
lighet till lek och inlärning. Stora tävlingar och seriesystem bör inte arrange
ras för barn före puberteten. Istället är det väsentligt att tävlingar, med rika 
inslag av spänning och lekfullhet, får mycket större betydelse.
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Idrott är en företeelse i det moderna västerländska sam
hället som griper in i våra liv från olika håll - via barnens 
och ungdomarnas deltagande i idrott, genom vårt eget 
deltagande i tävlings-, motions- eller rekreationsidrott 
och genom massmedias nyhetsbevakning och spegling av 
idrottshändelser. Det finns därför en rad viktiga frågor att 
ställa om idrottens pedagogiska betydelse: Varför är idrott 
så populärt? Vad lär sig barnen under skolans idrottstim
mar och i sina idrottsföreningar förutom idrottsliga färdig
heter? Har flickor och pojkar från olika miljöer och sam
hällsklasser samma möjlighet att ägna sig åt idrottsaktivi
teter under sin fritid? Hur ska man förstå att vissa vuxna 
motionerar och andra inte? Vad har det ökade intresset 
för kroppen och dess utseende med samhällsutvecklingen 
att göra?

I Pedagogiska perspektiv på idrott ger elva förfat
tare sin syn på idrott som kulturfenomen och belyser vilka 
konsekvenser olika former av idrott, motion och friluftsliv 
kan få för människors lärande. Författarna är forskare och 
lärare vid Lärarhögskolan och Idrottshögskolan i Stock
holm. De ingår också i forskningsgruppen för pedagogik, 
idrott och fritidskultur vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Boken riktar sig till alla som är intresserade av frågor 
som rör idrott, lärande och samhälle, till exempel lärare, 
idrottsledare och tränare samt studerande på utbildningar 
med idrottsinriktning.
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