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Sammanfattning 

Tai Chi har funnits i drygt ett helt millenium och har på senare tid blivit alltmer 

uppmärksammat i relation till välbefinnande och hälsa. Det är således inte särskilt 

häpnadsväckande att Tai Chi börjat leta sig in i idrottsundervisningen på andra håll än i Asien. 

Trots att forskning påvisat en mängd hälsofördelar med Tai Chi har det dock förblivit ett 

svagt forskningsområde i Sverige och i svenska skolor. Utav den forskning som har undersökt 

Tai Chi i relation till skolsammanhang är det kvantitativa angreppssätt riktat mot elever 

motsvarande den svenska grundskolan som dominerat. I sådana undersökningarna har det 

framförallt handlat om att mäta olika psykologiska eller fysiska effekter av en intervention, 

vilket lämnat föga utrymme för elevernas egna upplevelser om Tai Chi. Mot denna bakgrund 

valdes således istället en undersökning av kvalitativ karaktär med syftet att klargöra 

gymnasieelevernas estetiska erfarenheter om Tai Chi. För att kunna besvara syftet har 

följande frågeställning använts: Vilken funktion har estetiska erfarenheter i 

gymnasieelevernas berättelser om Tai Chi? Att förhålla sig till estetiska erfarenheter baseras 

på flertalet faktorer. Bland annat har Tai Chi visat sig ha en naturlig koppling till estetik. 

Tidigare forskning har också visat att estetiska erfarenheter haft en betydande roll för 

idrottsutövande men då har det oftast handlat om aktiviteter som dans eller gymnastik och inte 

Tai Chi. 

 

I sökandet av att klargöra gymnasieelevernas estetiska erfarenheter har ett Tai Chi program 

med fokus på mental träning och spänningsreglering utformats. Programmet bedrevs sedan 

under en treveckorsperiod i en gymnasieklass med inriktningen vård och omsorg. Mot slutet 

av varje vecka gavs eleverna möjlighet att genom sina skoldatorer berätta om deras 

upplevelser och vilka känslor som infunnits. Efter bearbetning av berättelserna utifrån ett 

pragmatiskt perspektiv har det klargjorts att deras estetiska erfarenheter delats in i tre teman. 

Estetiska erfarenheter rör sig mot fullkomnade, estetiska erfarenheter rör sig varken bort från 

eller mot fullkomnade och till sist estetiska erfarenheter rör sig bort från fullkomnade. Utifrån 

temana har det gått att utläsa vilken riktning mötet med Tai Chi tar. Där estetiska erfarenheter 

tenderar att få olika funktion för de relationer eleverna skapar om Tai Chi. 

  

 

 

Nyckelord: mental träning och spänningsreglering, idrottsundervisning, klargöra, relation
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1.0 Introduktion  

Stress, depression, magont, koncentrationssvårigheter och andra psykiska besvär ökar alltmer 

bland skolbarn i Norden. Det fastställdes i en nyligen gjord enkätundersökning från Statistiska 

Centralbyrån. I undersökningen inkluderades skolbarn som var 11, 13 och 15 år. I studien 

visade sig att psykiska besvär var vanligare bland femtonåringar samt mer vanligt hos flickor 

än hos pojkar. Dessutom kunde det konstateras att skolbarn i Sverige hade sämre psykisk 

hälsa i relation till övriga Norden. Hela 55% av de undersökta flickorna vid 15 års ålder i 

Sverige rapporterades lida av psykiska besvär. Vidare framhävs att miljön i skolor har stor 

inverkan på hur ungdomar mår idag.1 

 

När det kommer till skolan finns det mycket forskning som fokuserar på skolungdomars 

välmående genom att till exempel undersöka kamratprogram, övervikt eller drogmissbruk.2 

Inom idrott och hälsa kan sådan forskning kopplas till den del i ämnesplanen som berör vad 

gymnasieeleverna ska lära sig om kosthållning, droger och dopningspreparat samt kunskaper 

om sociala aspekter.3 Dessa direktiv förutsätter att idrottsläraren tillämpar specifika metoder 

för att förbättra elevernas hälsa. En sådan metod som börjat användas de senaste åren för att 

främja elevers välbefinnande är Tai Chi. De rent fysiologiska, psykologiska och terapeutiska 

bevisen för det är många, vilket påvisas i Lu Chunleis artikel.4 Tillskillnad från att fastställa 

bevis genom kvantitativa angreppssätt i relation till Tai Chi som visat sig vanligt i tidigare 

forskning, syftar min undersökning istället på att klargöra gymnasieelevers estetiska 

erfarenheter om Tai Chi. För att uppfylla ett sådant syfte behöver givetvis gymnasieeleverna 

ges möjlighet att erfara Tai Chi, därför har jag både utformat ett skolanpassat Tai Chi program 

med fokus på mental träning och spänningsreglering och därefter bedrivit det i en 

gymnasieklass under nio stycken idrottslektioner som motsvarade tre veckor. 

 

Trots att Tai Chi visat sig ge en mängd positiva effekter samt kan kopplas till undervisningen 

för att uppnå flertalet mål i styrdokumenten har det bedrivits sparsamt med forskning i skolor 

och i Sverige. Mycket av den tidigare forskningen gällande Tai Chi härstammar från Asien 

                                                 
1 Löfstedt, Petra. (2017, juni). Sämre psykiska hälsa i Sverige än i övriga Norden. Hämtad 2017-09-12 från https://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Artiklar/Samre-psykisk-halsa-bland-unga-i-Sverige-an-i-ovriga-Norden/ 
2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (2014) Hämtad 2017-10-05 från http://forte.se/publikation/barns-och-ungdomars-psykiska-
halsa/ 
3 Lgy 11: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
4 Chunlei Lu. ”How to Integrate Tai Ji Quan into Physical Education Programs.” Journal of Physical Education, Recreation & Dance Vol 79 
(2013): 20–25.  

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Samre-psykisk-halsa-bland-unga-i-Sverige-an-i-ovriga-Norden/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Samre-psykisk-halsa-bland-unga-i-Sverige-an-i-ovriga-Norden/
http://forte.se/publikation/barns-och-ungdomars-psykiska-halsa/
http://forte.se/publikation/barns-och-ungdomars-psykiska-halsa/
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och USA samt riktar sig först och främst till vuxna men också mot pensionärer eller patienter 

som lider av olika kroniska sjukdomar, såsom till exempel reumatism och artros. 5 Den 

forskningen som har behandlat Tai Chi i relation till skolsammanhang har dock visat sig mest 

genomslagskraftig bland elever i åldrarna motsvarande den svenska grundskolan. Behovet av 

att producera kunskap beträffande gymnasieelever i relation till Tai Chi är således större. Att 

undersökningen vänder sig till gymnasieelever kan också kopplas till den psykiska ohälsan 

som visat sig mer påtaglig bland äldre ungdomar. Det blir därför viktigt att tillgodose elever 

med tekniker som förhoppningsvis kan bidra till en minskad psykisk ohälsa. Mycket av den 

tidigare forskningen beträffande Tai Chi i skolsammanhang kan spåras till det kvantitativa 

angreppssättet som mestadels varit interventionsstudier, där man intresserat sig för att mäta de 

pysologiska eller fysiologiska effekterna av Tai Chi. Den vetenskapliga kunskapen när det 

kommer till Tai Chi i skolsammanhang har således också visat sig bristfällig beträffande 

kvalitativa undersökningar.  

2.0 Bakgrund  

Då min undersökning behandlar det pedagogiska arbete som det innebär att både utforma och 

bedriva Tai Chi kommer jag under bakgrundsavsnittet lyfta fram den metodforskning som jag 

tagit hänsyn till, samtidigt som det blir viktigt att mer översiktligt redogöra för vad Tai Chi är. 

Dessa två teman bidrar till fördjupad kunskap om hur Tai Chi kan användas och upplevas i 

skolan, vilket är viktiga förutsättningar för att i enlighet med undersökningens syfte kunna 

klargöra gymnasieelevernas estetiska erfarenheter om Tai Chi. 

2.1 Tai Chi (Chuan) 

Tai Chi är en rörelse disciplin som funnits i nästintill ett helt millennium och under tiden har 

den genomgått tre huvudsakliga utvecklingsfaser. Till en början var det något abstrakt som i 

stora drag handlade om spirituell uppfyllnad, för att sedan utvecklas till en stil som 

fokuserade på att uppnå förträfflighet i strid. Därefter kom ännu en stil att växa fram som 

huvudsakligen kom att fokusera på att förbättra hälsoaspekter. Inom den här stilen görs 

rörelserna långsammare och större, vilket resulterade i ett mjukare rörelsemönster som 

främjar hälsan. Denna stil är den som haft störst genomslag på vad människor idag uppfattar 

och associerar Tai Chi med.6 Med tanke på dess långa historia som bidragit till uppkomsten 

                                                 
5 Chunlei Lu. (2013): 20–25. 
6 Kiew Kit, Wong. The complete book of tai chi chuan: a comprehensive guide to the principles and practice (Vermilion, London, 2001), 20-
29. 
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av flera olika stilar är det inte särskilt konstigt att det kan råda skilda uppfattningar. I boken 

mindfullness i skolan skriven av Yvonne Terjestam lyfts till exempel Qi gong, yoga och Tai 

Chi fram som meditations relaterade övningar.7 Men flertalet Tai Chi mästare skulle 

säkerligen betona att Tai Chi är betydligt mer nyanserat än så vars fullständiga namn är Tai 

Chi Chuan.  

 
For those who are unfamiliar with Tai Chi Chuan, it is a time-tested art which gently exercises 

the body, the energy flow and the mind, and can be used for health, longevity, self-defence, 

mental freshness and spiritual development, irrespective of your race, culture or religion. It has 

been described both as poerty in motion, and erroneously, as shadow boxing and slow 

calisthenics. Poetry in motion is an apt description of the beauty and grace of Tai Chi Chuan, but 

the terms shadow boxing and slow calisthenics reveal a lack of understanding of its depth and 

dimension.8 

 

En mer gedigen iakttagelse av Tai Chi Chuan är således poesi i rörelse. Denna konst utvecklas 

och modifieras än idag beroende på målgrupp och förmåga. Dess djup och dimension erbjuder 

något för alla som är intresserade av Tai Chi Chuan, både för ens egna hälsa och för andras 

välbefinnande. Trots att Tai Chi Chuan är väl dokumenterat med begrepp samt djupa 

redogörelser om utförande menar Tai Chi mästaren Kiew Wong att teoretiska kunskaper inte 

är någon förutsättning för att kunna ta del av konstens alla fördelar. Konsten kräver inga 

förkunskaper utan istället upplevs fördelarna på bästa sätt genom konstant och korrekt 

träning. En stor anledning till varför somliga betonar Chuan efter Tai Chi är för att termen 

illuminerar kampsportaspekten. Om de praktiserar Tai Chi utan kampsportsaspekten riskerar 

utövaren att inte kunna ta del av konstens alla hälsofördelar.9 

2.2 Tai Chi i skolan 

Tai Chi är mycket omdiskuterat i dagens samhälle men har ändå på senare tid lyfts fram som 

en av de mest rekommenderade träningsformerna för att främja livslång hälsa. Tai Chi har 

därmed börjat leta sig in i idrottsundervisningen på andra ställen än i Asien, framförallt råder 

ett växande intresse för Tai Chi i USA.10. Det finns dock fortfarande många som uppfattar Tai 

Chi som något alltför komplicerat att erbjuda elever i skolan. Framförallt då det krävs 

långvarig koncentration, noggrannhet och att rörelserna sker långsamt. Kraven kan innebära 

                                                 
7 Yvonne, Terjestam. Mindfulness i skolan: hälsa och lärande bland barn och unga (Lund: Studentlitteratur AB, 2010), 69–75. 
8 Wong. 1-3. 
9 Ibid., 1-30. 
10 Chunlei Lu. (2013): 20–25. 
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att elever tappar koncentrationen och intresset, när deras nyfikenhet har lagt sig.11 Men likväl 

skulle Tai Chi kunna vara ett effektivt verktyg när det kommer till idrottsundervisningen om 

man vet hur det ska hanteras. Här nedan följer de kriterier jag har tänkt på och tagit hänsyn till 

i utformandet och bedrivandet av mitt Tai Chi program. 

 

För att inkludera Tai Chi i undervisningen krävs välgrundade argument utifrån skolans 

styrdokument samt att Tai Chi programmet ska vara lämpligt utvecklat. Det är viktigt att 

läraren är medveten om målen eller syftet vid utveckling av ett Tai Chi program. Tai Chi är en 

nyanserad träningsform och det är därmed fördelaktigt att i undervisningen förhålla sig till 

specifika mål istället för att i undervisningssammanhang erbjuda hela konceptet på en gång.12 

Förutom ett uttalat mål förespråkas simplifiering och modifiering. Inte till den grad att en ny 

stil utvecklas utan snarare kan det bland annat innebära att rörelsemönstren bryts ner i olika 

steg eller att man förhåller sig till ett fåtal former för att eleverna sedan ska kunna utföra 

momenten i sin helhet. En sådan simplifiering bör inte betraktas som något negativt då 

slutmålet handlar om att kunna utföra rörelsen mer korrekt och därmed ges eleverna större 

förutsättningar att ta del av Tai Chins positiva effekter.13  

 

Förutom att simplifiera, specificera och modifiera träningsformen är det viktigt att ha klart för 

sig att olik andra träningsformer i Västvärlden innehar Tai Chi som vi tidigare beskådat olika 

stilar som varierar i intensitet. Det medför att Tai Chi blir möjligt att applicera i olika 

situationer, vilket stärker lärarens förmåga att vara flexibel i undervisningen.14 Samtidigt som 

det förespråkas en energisk och passionerad instruktör, då instruktörer som saknar förmåga att 

hoppa upp på en stol eller springa ikapp en buss hämmar inspiration och motivation.15  

 

Precis som i all idrottsundervisningen bör även Tai Chi innefattas av uppvärmning, 

redogörelse för lektionen, övningstillfällen, tillämpad aktivitet och avslutning.16 Men det 

finns också forskning som framhäver andra lektionsupplägg. För att lättare kunna bedriva Tai 

Chi i sin undervisning går det även att använda Tai Chi som en uppvärmning, 

                                                 
11 Wall, Robert B et al” Tai Chi and mindfulness-Based stress reducation in a boston public middle school”. Journal of Pedtaric Health Care 
Vol 19 (2005): 230–237. 
12 Chen, D., & Sherman, C. P, ”Teaching balance with tai chi: Strategies for college and secondary school instruction”. Journal of 
Physical Education, Recreation & Dance Vol 73 (2002): 31–37 
13 Chunlei Lu, (2013): 20–25. 
14 Jones, Alice Y, Dean Elizabeath & Scudds Rhonda J. ”Effectiveness of a community-based Tai Chi program and implications for public 
health initiatives” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation Vol 86 (2005): 619–625. 
15 Ibid., 29 
16 Chen, D., & Sherman, C. P, (2002) 31–37. 
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avslappningsövning eller för att fånga elevers uppmärksamhet.17 När eleverna själva fått styra 

över träningstillfällen har det även kunnat utläsas att dans blivit önskvärt framförallt av tjejer 

när det kommer till att lära sig olika former.18 Idrottsläraren kan även fördelaktigt använda sig 

av digitala hjälpmedel i form av Youtube, eller DVD-filmer, för att kunna bedriva och lära 

Tai Chi tillsammans med eleverna.19 

 

Tai Chi anses också vara en träningsform där eleven utvecklas efter egen förmåga. Det 

individuella fokuset i Tai Chi innebär således att elever har olika startpunkter och utvecklas 

olika snabbt. I undervisningen ställs då krav på att läraren eller instruktören är flexibel och 

kan se till varje individs behov för att sedan främja deras process. Det blir också viktigt att 

som ledare förstå att varje rörelse och form kommer se olika ut på grund av att vi människor 

har olika kroppsbyggnad. Eleverna kommer därför aldrig att utföra formerna precis likartat. 

Det innebär att ledaren eller läraren måste vara medveten om detta för att inte skapa ett 

jämförande perspektiv.20 

 

Tai Chi betraktas också vara en träningsform som har en mer holistisk syn på hälsa. Den 

nyanserar elevernas uppfattning om vad en hälsosam livsstil innebär, i den bemärkelse att den 

eftersträvar balans mellan inre och yttre energi. Det innebär att idrottsundervisningen kan 

fokusera på andra saker än hälsosamma dieter och träning för att bidra till elevers 

välbefinnande.21 Om nu Tai Chi ska kunna förse elever med alla dess positiva hälsofördelar 

kan det också vara bra att som med nya metoder rent allmänt, använda sig av verktyg som 

förstärker själva metoden. Utifrån Tai Chi skulle det kunna handla om följande didaktiska 

överväganden: växla miljö, gör det barfota, använd lugnande musik eller att det görs i mindre 

grupper.22  

3.0 Tidigare forskning  

Utifrån bakgrundsavsnittet synliggörs att bilden av Tai Chi är betydligt mer nyanserad än vad 

vardagen många gånger skildrar. Tai Chi har även visat sig kunna kopplats ihop med 

meditation. Därmed blir det viktigt att framhäva vad den tidigare forskningen visar för 

                                                 
17 Chunlei Lu. (2013): 20–25. 
18 Wall, Robert B et al (2005): 230–237. 
19 Chunlei Lu. (2013): 20–25. Chen, D., & Sherman, C. P, (2002): 31–37. 
20 Chunlei Lu. (2013): 20–25. 
21 Ibid., 20-25. 
22 Rink, E Judith & Hall, J Tina. ”Research on Effective Teaching in Elementary School Physical Education.” The University of Chicago 
Press Journals Vol 108 (2008): 207–218. 
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effekter av både Tai Chi och meditation. Förutom att lyfta fram tidigare forskning som 

påvisar effekter blir det viktigt att lyfta fram hur Tai Chi tidigare undersökts i relation till 

specifikt skolsammanhang. Temat bidrar med både resultat från tidigare studier av Tai Chi i 

skolan som jag sedan kan diskutera utifrån min undersökning, samt ökar min förståelse för 

hur ett Tai Chi program inom skolan bör utformas. Det sista temat jag kommer lyfta fram 

handlar om hur estetiska erfarenheter tidigare undersökts i relation till idrottsundervisning, 

vilket förstås utifrån undersökningens syfte som är att klargöra gymnasieelevernas estetiska 

erfarenheter om Tai Chi.  

3.1 Effekter av meditation och Tai Chi 

Yvonne Terjestam menar att meditation som forskningsfält fick vetenskapen först upp ögonen 

för mot slutet av 1900-talet. Först då började meditationstekniker utvecklas från att tidigare 

vara mystiska och spirituella till att bli erkända metoder för att reducera stress samt öka hälsa 

och välmående. Vidare konstaterar Terjestam efter en översiktlig gjord granskning på över 

500 studier i drygt 100 olika tidskrifter att regelbunden meditation har positiva effekter på den 

mentala förmågan och socialt beteende. Många studier understryker nämligen att regelbunden 

meditation ökar kreativitet, intelligens, inlärningsförmåga, minne, koncentrationsförmåga och 

akademiska prestationer. Det har även visat sig reducera ångest och depression. Vidare 

beskriver de som ägnar sig åt meditation att det är energigivande och avkopplande. Flertalet 

studier påvisar även sambandet av regelbunden meditation och minskad stress.23 

 

När det kommer till specifikt Tai Chi brukar de positiva effekterna delas in i tre olika 

kategorier, nämligen i psykologiska, fysiska och terapeutiska. Studier som fokuserar på den 

pysologiska aspekten har bland annat avslöjat att Tai Chi stärker följande områden: Den 

allmänna mentala förmågan, minne, koncentration, avslappning i sinne och kropp, 

kroppsmedvetenhet, självförtroende och lugnet. Utifrån den fysiska kategorin kan vi utläsa 

följande: ökar muskulärstyrka och uthållighet, syreupptagningsförmågan, smidighet, balans 

och koordination, hållning samt minskar trötthet och spänningar. Tai Chi har också visat sig 

användbart ur terapeutiska aspekter såsom att reducera eller behandla fetma, hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer, diabetes, högt blodtryck, depression, allmän smärta och kroniska 

sjukdomar såsom Parkinson, reumatism och artros. Tai Chins fördelar och effekter har främst 

                                                 
23 Terjestam, S 69–72. 
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studerats på vuxna och äldre personer, samt patienter med olika besvär eller sjukdomar, men 

det finns studier som riktar sig mot ungdomar och barn i skolan.24 

3.2 Tai Chi i skolsammanhang 

Forskningen som ägt rum i skolan har framförallt varit interventionsstudier där Tai Chi 

fokuserats i relation till psykologiska och fysiska effekter. Det har handlat om fysisk funktion 

i form av vilopuls, vitalkapacitet25 och balans26. Interventionsstudier i skolan har även 

behandlat Tai Chi i relation till elevers muskulär styrka i lägre extremiteter27,   

kroppsmedvetenhet, kroppslig smärta, mentalhälsa28, stress29, självförtroende30 samt 

självuppfattning i termer av intelligens, fysiskt utseende, beteende och skol status31. 

Gemensamt för samtliga ovanstående interventionsstudier är att det gjorts både före- och 

eftermätningar. Metoderna för att mäta psykologiska eller fysiska effekter av Tai Chi i skolan 

har gjorts med hjälp av frågeformulär, enkäter eller färdiga uppskattnings skalor. Vid 

mätningar av fysisk funktion applicerades även teknologiska mätinstrument såsom pulsklocka 

och spirometer. Utifrån de genomgående interventionsstudierna i skolsammanhang visade det 

sig oftast att Tai Chi hade god effekt i relation till elevernas psykologiska eller fysiologiska 

hälsa. 

 

Men utifrån de ovanstående genomgångna interventionsstudierna kunde det ibland inte utläsas 

några signifikanta skillnader beträffande elevers psykologiska och fysiologiska hälsa. 

Orsakerna var flera, det kunde bland annat handla om att Tai Chi programmet varit för kort, 

okänsliga mätinstrument eller så har programmen varit för svårt. Framförallt visade det sig 

extra påtagligt vid undersökningar som tillämpade en specifik stil. Elever fick svårt att 

uppleva själva essensen av Tai Chi då fokus istället hamnar på att memorera rörelserna. En 

                                                 
24 Chunlei Lu, (2013): 20–23. 
25 Lulu, Gao, S Wei & Y Nan, ”Effect of Modified Tai Chi Exercise on Physical Function among Chinese High School Students.” Medicine 
& Science in Sports & Exercise Vol 49 (2017): 1083. 
26Guohua Zheng ”Effectiveness of Tai Chi on Physical and Psycological health of College Students: results of a Randomized Controlled 
trial” Plos one Vol 10 (2015): 1-14 
27 Nan, Ye, S, Wei & G Lulu. ”Effect of Modified Tai Chi Exercise on Lower Extremity Muscle Strength and Proprioception among 
Chinese High School Students.”Medicine & Science in Sports & Exercise Vol 49 (2017): 1086. 
28 Hong Y. ”Tai Chi Exercise and the Improvement of Mental and Physical Health among College Students.”State of the Art in International 
Research.Vol 52 (2008) 135–145. 
29 Lee Y.K Linda et al.”Feasibility and Effectiveness of a Chen-style Tai Chi Programme for Stress Reducation in Junior secondary school 
Students.” Stress & Health Vol 29 (2012): 117–124. 
30 Baron, L. J. ”Tai Chi Practice in the elementary classroom.”CanadianJournal of Research in Early Childhood Education, Vol 6 (1998): 
341–352. 
31 Xueming Bao & Kaimin Jin. ”The Beneficial effect of Tai Chi on Self-concept in Adolescents.” International Journal of Psychology Vol 
50 (2015): 101–105. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26147842
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mer simplifierad och progressiv Tai Chi intervention lyfts fram som ett mer aktuellt och 

effektivt verktyg i skolsammanhang.32 

 

Förutom att interventionerna syftat till att undersöka fysiologiska eller psykologiska effekter 

har även en del interventionsstudier ämnat studera genomförbarheten. Genomförbarheten har 

fastställts genom närvaro, elevernas attityder eller att se till antal elever som fullföljde 

interventionen. Sammanfattningsvis påvisar resultaten att Tai Chi interventionen eller 

programmen har hög genomförbarhet då majoriteten av eleverna var närvarande och hade en 

positiv inställning.33 

 

Interventionens längd tycks variera kraftigt med allt från fyra veckor till hela år. Trots att det 

är vanligt förekommande med ett kvantitativt angreppssätt har en studie på ett mellanstadium 

i Boston använt ett kvalitativt angreppssätt. Där användes deltagande observation vid 

insamling av data och för ytterligare förståelse applicerades Piagets utvecklingsteori. Baserat 

på de påståenden och samtal som framkom under en femveckorsperiod av observationen 

kunde det utläsas att elever upplevde välbefinnande, lugn, avslappning, förstärkt sömn, ökad 

egenvård och medvetenhet, mindre reaktivitet och en känsla av sammankoppling med 

naturen.34   

 

Nämnvärt är också att Tai Chi undersökts i relation till elever som har det lite svårare i skolan. 

Det har då handlat om högstadieelever med olika inlärningssvårigheter som ADHD eller 

andra koncentrationssvårigheter. Resultatet efter avslutad intervention visade prov på mindre 

oro, minskade olämpliga beteenden och därmed en allmän förbättring av deltagarnas 

uppförande, samtidigt som de flesta även uppskattade erfarenheten.35 

3.3 Estetiska erfarenheter 

Undersökningar som ämnar studera rollen av estetiska erfarenheter inom vetenskaplig 

utbildning är bristfällig. Den estetiska dimensionen av vetenskap är långtifrån etablerad och 

förstådd konstaterar Per Olof Wickman.36 En liknande redogörelse återspeglas i Ninitha 

                                                 
32 Baron, L. J (1998): 341–352. Lee Y.K Linda et al (2012): 117–124. 
33 Lee Y.K Linda et al (2012): 117–124. Jones, Alice Y (2005): 619–625. 
34 Wall, Robert B et al ”Tai Chi and mindfulness-Based stress reducation in a Boston public middle school.” Journal of Pedtaric Health Care 
Vol 19 (2005): 230–237. 
35 Hernandez-Rief, M., T. M. Field & E.Thimas, ”Attention deficit-hyperactivity disorder: Benefits from tai chi.” Journal of Bodywork and 
Movement Therapies Vol 5 (2001): 120–123.  Baron, L. J & Faubert, C.” The Role of Tai Chi Chuan in Reducing State Anxiety and 
Enhancing Mood of Children with Special Needs.” Journal of Bodywork and Movement Therapies Vol 9 (2004): 120–133. 
36 Per-Olof Wickman, Aesthetic experience in science education: learning and meaning-making as situated talk and action (Lawrence: 
Erlbaum Associates 2006), S 9. 
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Maivorsdotter avhandling där hon poängterar att det är förhållandevis få studier som 

fokuserar på estetiska erfarenheter och lärande. Inom den vetenskapliga dimensionen av 

estetiska erfarenheter kan min undersökning spåras till den forskning som berör estetiska 

erfarenheter i relation till idrott eller idrottsundervisning för att vara än mer specifik. När det 

kommer till idrott och estetiska erfarenheter kan ytterligare en indelning göras utifrån 

åskådares estetiska erfarenheter och idrottsutövares estetiska erfarenheter.37 Det är den 

sistnämnda som huvudsakligen min undersökning handlar om då min undersökning syftar till 

att klargöra gymnasieelevernas estetiska erfarenheter. I det här avsnittet fokuseras således 

estetiska erfarenheter utifrån idrottsutövare i idrottsundervisning.   

 

Idrottslärarstudenter har visat sig vara en målgrupp som undersökts utifrån estetiska 

erfarenheter. Genom observation och berättelser samt med avstamp i John Deweys 

pragmatiska teorier har tre undersökningar ämnat söka förståelse kring studenternas estetiska 

erfarenheter och dess betydelse för meningsskapande och lärande. Observationerna gjordes 

för att begripliggöra den miljö där undervisningen utspelat sig i, vilket framhävs som en 

viktig förutsättning för att kunna tolka och förstå erfarenheter. Berättelser som 

datainsamlingsmetod användes i samtliga tre undersökningar, för det framhävdes ge större 

utrymme för estetiska skildringar. Ibland har undersökningarna informerat och betonat för 

idrottslärarstudenter att berätta om vilka känslor som infunnits för att ytterligare främja 

estetiska erfarenheter. Anledningarna till varför samtliga undersökningar lyfter estetiska 

erfarenheter i relation till meningsskapande och lärande förstås utifrån deras teoretiska 

avstamp. Med sådana utgångspunkter tillskrivs estetiska erfarenheter ingen signifikant 

skillnad gentemot andra mänskliga erfarenheter, vilket öppnar upp för ett analyserande och 

diskuterande avseende meningsskapande och lärande.38 

 

I en undersökning analyserades berättelserna som skrevs utifrån två bollspelslektioner genom 

att applicera en tematisk analys av innehållet, där forskningsfrågorna utgjorde fördefinierade 

teman. Resultatet efter analys av berättelserna framhävde fyra kategorier: känner sig bekant 

och mycket nöjd med situationen, känner sig ganska bekant och inte helt nöjd med 

                                                 
37 Maivorsdotter, Ninitha "Idrottsutövandets estetik: en narrativ studie av meningsskapande och lärande." Örebro Studies in Sport Sciences, 
Vol 15 (2012): 40-41. 
38 Maivorsdotter, Ninitha, Lundvall, Suzanne & Quennerstedt, Mikael, “Being a competent athlete or a competent teacher? Aesthetic 
experiences in physical education teacher education.” European Physical Education Review Vol 20(2014): 407-422. Maivorsdotter, Ninitha 
& Lundvall, Suzanne, "Aesthetic experience as an aspect of embodied learning: Stories from physical education student teachers." Sport, 
Education and Society Vol 14 (2009): 265- 279. Lundvall, Suzanne & Maivorsdotter, Ninitha, “Aesthetic aspects in meaning making: An 
explorative study of dance education in a PETE-programme.” Designs for Learning Vol 10 (2010): 30-41. 
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situationen, känner sig ganska obekant och mycket nöjd med situationen och avslutningsvis 

känner sig ganska obekant och inte helt nöjd med situationen.39 I den andra som avsåg att 

analysera meningsskapande genom att låta idrottslärarstudenterna skriva om sina estetiska 

erfarenheter efter basket- och gymnastiklektioner, kunde det utläsas att studenternas 

huvudsakliga syften i berättelserna handlade om att bli en kompetent idrottare och majoriteten 

av studenterna inkluderade aldrig att lektionerna var meningsfulla för att bli en kompetent 

lärare.40 I den tredje avsåg forskarna att studera idrottslärarstudenters känslor under 

deltagandet i danslektioner, vars fokus riktades särskilt mot deras estetiska erfarenheter i 

relation till meningsskapande. Resultatet från undersökningen visar tre kategorier av 

berättelser utifrån positiva och negativa känslor som uttryckts. En kategori av 

idrottslärarstudenter beskriver estetisk erfarande i termer av att deltagandet rör sig mot 

fullkomnande, i den andra kategorin handlar det om att idrottslärarstudenterna både rör sig 

mot men också bort från full fullkomnande och den tredje skaran påvisar mycket tydligt att 

dansen leder bort från fullkomnande.41  

 

Förutom forskning som riktat uppmärksamhet mot idrottslärarstudenter, har estetiska 

erfarenheter undersökts utifrån högstadieelever. I en undersökning var syftet att utforska 

högstadieelevers meningsskapande baserat på deras estetiska uppfattningar under tv-spel. Till 

sin hjälp samlades data in genom videoinspelning och John Deweys pragmatiska teorier 

anammades. Resultatet framhävde meningsskapande utifrån tre teman. Det första handlade 

om att prestera bra i relation till vad tv-spelen erbjuder. Det andra innefattade hur eleverna 

utvecklade tekniker lämpliga för tv-spel och det tredje handlade om det sociala samspelet med 

kamraterna.42 Med samma teoretiska utgångspunkter som förgående studie har 

högstadieelevernas estetiska erfarenheter undersökts i relation till dans. Med hjälp av 

videoinspelningar kombinerat med att låta eleverna föra loggbok har deras estetiska 

erfarenheter analyserats. Resultatet påvisar att mestadels av eleverna hade en positiv 

erfarenhet av dansprojektet då det i loggböckerna använt ord som roligt, energirikt, magiskt, 

frihet och kärleksfullt i relation till dans. Ett fåtal elever förblev dock negativt inställda till 

                                                 
39 Ibid., (2009): 265-279. 
40 Ibid., (2014): 407-422. 
41 Ibid., (2010): 30-41. 
42 Maivorsdotter, Ninitha, Quennerstedt, Mikael & Öhman, Marie, "Students’ Aesthetic Experiences of Playing Exergames: A Practical 
Epistemology Analysis of Learning." International Journal of Games Based Learning Vol 5 (2015):  11-24. 
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dans genom hela programmet. Loggböckerna visade också att en grupp av elever gick från 

negativt inställda till mer positivt inställda till dans.43 

 

Ytterligare forskning som bidragit till en ökad förståelse om estetiska erfarenheter är Michael 

Gards review studie. Gard för en kritisk diskussion beträffande estetiska erfarenheter i 

relation till idrottsundervisningen där han menar på att elevernas förmåga formas av lärarens 

reflektion och uppfattning av förmåga, det vill säga vilka estetiska kriterier prioriterar läraren. 

Estetiska erfarenheter bör inte rubriceras som något varande "gott" eller "dåligt" konstaterar 

Gard, då barn och ungdomars estetiska erfarande är föränderligt. Resultatet visar att 

idrottsutövares estetiska erfarenheter påverkas av flertalet andra faktorer såsom miljö, makt 

och privilegiering, vilket innebär att idrottsåskådaren bör förhålla sig kritiskt i relation till 

idrottsutövares estetiska erfarenheter.44  

3.4 Sammanfattning  

Utifrån de första två temana synliggörs att Tai Chi framhävs i relation till en mängd positiva 

effekter inom fysiologiska, psykologiska eller terapeutiska områden. Majoriteten av den 

genomgående tidigare forskningen om Tai Chi har också härstammat från Asien eller USA 

och domineras av kvantitativa undersökningar. Kvalitativa undersökningar utförda i Sverige i 

förhållande till Tai Chi är därmed bristfälligt. Vidare indikerar forskningen att elever i åldrar 

motsvarande den svenska grundskolan utgör den vanligaste målgruppen i relation till Tai Chi. 

Forskningen har således inte varit lika genomslagskraftigt bland äldre ungdomar. Utifrån 

denna bakgrund har ett Tai Chi program utformats och bedrivits i en gymnasieklass i Sverige, 

med fokus på mental träning och spänningsreglering. Ett sådant fokus återspeglas i det som 

både blivit påtagligt i bakgrunden och tidigare forskning, nämligen att Tai Chi bör modifieras, 

simplifieras och specificeras. Det kan också förstås utifrån det inledningen uppmärksammat, 

nämligen att de psykiska besvären bland ungdomar i Sverige idag är omfattande, vilket ger 

upphov till att i idrottsundervisningen tillgodose elever med metoder för sådana besvär. 

Tidigare undersökningar har även konstaterat att Tai Chi varit effektivt när det kommer till 

just mental träning och spänningsreglering, samtidigt som det finns goda belägg för ett sådant 

fokus utifrån ämnesplanen för idrott och hälsa.45 

                                                 
43 Mattsson, Torun, "Dance as expression in physical education? Aesthetic experiences, identities and unusual learning processes.” Dance 
and the Child International World Congress, Twist & Twin: dancing identities (2015): 1-9. 
44 Gard Michael, "Neither flower child nor artiste be: aesthetics, ability and physical education", Sport, Education and Society Vol 11(2006):   
231-241. 
45 Lgy 11 
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I bakgrunden finner vi tendenser till att Tai Chi kan betraktas som något nästintill estetisk då 

det skildrats som poesi i rörelse, konst, harmoniskt och vackert, vilket alla har en naturlig 

anknytning till estetiska uttryck då estetik kan ses som läran om det vackra, sköna, konst och 

poesi.46 Men några estetiska aspekter i förhållande till Tai Chi är något som tidigare forskning 

inte ämnat att undersöka. Däremot finns det andra studier kring idrottsutövning som visat att 

estetiska aspekter är viktiga och betydelsefulla i relation till hur elever/idrottslärarstudenter 

upplever en aktivitet. Därför vill jag i undersökningen klargöra gymnasieelevernas estetiska 

erfarenheter genom att låta de berätta om sitt möte med Tai Chi i idrott och hälsa 

undervisning. Datainsamlingsmetoder i form av berättelser har visat sig användbara utifrån 

tidigare forskning samtidigt som Pragmatismen tycks vara genomslagskraftig i relation till 

estetiska erfarenheter, då pragmatismen förstår estetik som något viktigt i relation till 

skolsammanhang.  

4.0 Syfte och frågeställning  

I den här undersökningen har ett skolanpassat Tai Chi program med fokus på mental träning 

och spänningsreglering för gymnasieelever utformats och bedrivits, i enlighet med de 

riktlinjer som inledning, bakgrund och tidigare forskning framhävt. Syftet med 

undersökningen är att klargöra gymnasieelevernas estetiska erfarenheter om Tai Chi, för att 

lyckas med det har undersökningen mynnat ut i följande forskningsfråga: 

• Vilken funktion har estetiska erfarenheter i gymnasieelevernas berättelser om Tai Chi? 

5.0 Teoretiska utgångspunkter  

I det här avsnittet avser jag att först redogöra för vad som är de utmärkande dragen för 

specifikt estetiska erfarenheter. Därefter kommer jag redogöra för vad meningsskapande 

kännetecknas av utifrån ett pragmatiskt perspektiv, för att avslutningsvis belysa hur ett 

pragmatiskt perspektiv hjälper mig att göra min analys till något mer än ett beskrivande av 

gymnasieelevernas estetiska erfarenheter. I tidigare forskning har en pragmatisk ingång i 

relation till estetiska erfarenheter visat potential att kunna analysera meningsskapande och 

lärande, då det pragmatiska perspektivet uppmärksammar ett samband mellan estetiska 

erfarenheter, meningsskapande och lärande. Det öppnar således upp för möjligheter att i min 

                                                 
46 Estetik. I Nationalencyklopedin. Hämtat 2017-10-25 från https://www-ne-
se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/estetik#litteraturanvisning 

https://www-ne-se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/estetik%23litteraturanvisning
https://www-ne-se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/estetik%23litteraturanvisning
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analys kunna diskutera och resonera över potentiellt meningsskapande och lärande i relation 

till gymnasieelevernas estetiska erfarenheter.  

5.1 Estetiska erfarenheter 

När gymnasieeleverna upplever Tai Chi programmet är det inte säkert att deras berättelser 

skildrar Tai Chi som något vackert kontra fult, lustfyllt respektive mindre lustfyllt eller talar 

om det i termer av vad de anser vara "smakfullt" med programmet eller inte, vilket alla är 

utmärkande drag för estetik.47 Smakfullheten skulle kunna förtydligas utifrån resonemang i 

deras berättelser avseende fördelar respektive nackdelar med programmet, eller vad 

gymnasieeleverna anser höra hemma eller inte i ett möte. Till exempel skulle det kunna 

handla om att en gymnasieelev i min undersökning berättar att den sovit dåligt och därmed 

inte aktivt kunnat delta, vilket indikerar att sömnighet inte hör hemma på idrottslektioner.  

 

Deras estetiska erfarenheter skulle dock kunna främjas genom att betona känslor, för det är 

genom berättandet av känslor i relation till aktiviteten som det ges en inblick i hur och om 

individen tillskriver aktiviteten mening och känslor är i högsta grad estetiska.48 Men om nu ett 

betonande på känslor kan ge upphov till att utläsa hur gymnasieeleverna förmedlar Tai Chi 

programmet som något meningsfullt eller inte, finner jag det därmed också aktuellt för 

undersökningen att sjunka djupare in i begreppet meningsskapande. 

5.2 Meningsskapande  

I enlighet med det pragmatiska perspektivet är meningsskapande intimt förknippat med 

lärande. Lärandet betraktas genom individers erfarenheter att skapa mening. Med andra ord 

ses lärandet som meningsskapande som leder till en ökad eller mer specifik 

handlingsberedskap. Meningsskapande ses som en syfterelaterad process där mening 

konstrueras genom att gymnasieeleverna skapar relationer mellan deras tidigare erfarenheter 

och i det aktuella mötet med aktiviteter.49 Men för att fördjupa förståelsen av den här synen 

på meningsskapande krävs en djupare redogörelse kring begreppet transaktion.  

 

En fördjupning i begreppet transaktion är viktigt då Dewey understryker att meningsskapande 

sker genom och i transaktioner. Låt mig konkretisera Deweys påstående med följande: 

                                                 
47 Christer Stensmo, Pedagogisk Filosofi (Lund: Studentlitteratur AB, 2007), S. 50–60. 
48 Maivorsdotter, Ninitha & Lundvall, Suzanne, "Aesthetic experience as an aspect of embodied learning: Stories from physical education 
student teachers." Sport, Education and Society Vol 14 (2009): 265–279. 
49 Rudsberg, Karin ”Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling” (Uppsala universitet: Uppsala 2014), 11.  
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Människor skapar mening genom att utifrån tidigare erfarenheter handla i möten. I påståendet 

återspeglas de två huvudprinciperna beträffande transaktion, nämligen förändring och 

kontinuitet. För att förstå John Deweys syn på transaktion som i sin tur bidrar till förståelse 

om meningsskapande krävs därför en närmare titt på de båda huvudprinciperna.50  

 

När Dewey belyser att människor handlar i möten är ordet "i" inte detsamma som att 

pengarna är "i" fickan eller att pennorna är "i" fodralet, istället menar han på att det alltid sker 

en förändring i mötet. Det sker således alltid en förändring i det möte individen befinner sig i, 

oavsett om individens omgivning består av andra människor, föremål eller till och med vid 

absolut ensamhet, då det sker en transaktion med de objekt eller människor hen skapar i mötet 

med fantasin. Omgivningen kan med andra ord vara alla möjliga typer av förhållanden som 

individen möter med personliga behov, önskningar, syften samt möjligheter till att skapa en 

ny och meningsfull erfarenhet. Nämnvärt att poängtera för min undersökning är att det också 

inbegriper vad klasskamrater och pedagoger gör. På vilket sätt det görs samt vilket material 

som anammas i undervisningen, vilket är alla faktorer som gymnasieeleverna möter i 

idrottsundervisningen. Pedagogen kan därmed påverka omgivningen men även klasskamrater 

och därigenom påverkas givetvis andras meningsskapande.51  

 

Att se meningsskapande som en föränderlig process i olika möten gör det också möjligt att 

utforska meningsskapande genom Deweys kontinuitetsprincip. Principen innebär att något 

från de tidigare erfarenheterna används i det aktuella mötet, och när de används sker en 

förändring då eleven skapar en relation till det nya i mötet.52 Att erfarenheterna görs 

kontinuerligt begrips genom att erfara konsekvenserna, då människor fortsätter med sitt 

handlande mot ett syfte och uppfyllelse. Kontinuitet och förändring betraktas inte som skilda 

principer utan de griper in i varandra och länkas samman.53 Därför beskrivs transaktioner som 

en ömsesidig process. Låt oss gå tillbaka till påståendet "Människor skapar mening genom att 

utifrån tidigare erfarenheter handla i möten". I påståendet förtydligas att de båda principerna 

samspelar för att utläsa meningsskapande. Oavsett den omgivningen som individen möter 

kommer inte enbart meningsskapande äga rum i just det mötet. Utan varje möte bygger också 

i olika utsträckning på tidigare erfarenheter (kontinuitet), med andra ord kommer 

                                                 
50 John, Dewey. Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter, (Natur och kultur, Stockholm, 2004), 176–180. 
51 Ibid., 176-182. 
52 Maivorsdotter, Ninitha, Lundvall, Suzanne & Quennerstedt, Mikael, "Being a competent athlete or a competent teacher? Aesthetic 
experiences in physical education teacher education." European Physical Education Review Vol 20(2014): 407–422. 
53 Dewey, 172–182. 
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meningsskapandet också att vidgas eller begränsas på grund av individens tidigare 

erfarenheter.54 

5.3 Ett pragmatiskt perspektiv på estetiska erfarenheter 

Även om ett betonande på känslor kan bidra till att främja gymnasieelevernas estetiska 

erfarenheter och utforska meningsskapande är det ingen självklarhet. Utifrån ett pragmatiskt 

perspektiv präglat av John Dewey däremot, görs inte någon speciell skillnad mellan estetiska 

erfarenheter och andra mänskliga erfarenheter. Istället betonar han att varje erfarenhet kan 

inrymma estetiska kvaliteter. Särskilt utmärkande för estetiska erfarenheter anses vara ett 

erfarande som går mot fulländade/fullkomnande. Samtidigt som estetiska erfarenheter också 

har en dimension som belyser oss om ting, händelser eller handlanden som rör sig bort från 

fulländande/fullkomnande.55 Ett erfarande mot eller bort från fulländande/fullkomnade är 

något som snart kommer visa sig centralt för idrottsutövarna som deltagit i min undersökning. 

Då mitt Tai Chi program utformats utifrån syftena mental träning och spänningsreglering, har 

flertalet berättelser skildrat om lektionerna rör sig mot eller bort från just dessa syften. Jag är 

medveten om att mitt intagna teoretiska perspektiv inte är den enda bilden av estetiska 

erfarenheter, det finns andra perspektiv och teorier som beskriver det på andra sätt. Men 

eftersom pragmatismen beskriver estetiska erfarenheter på detta sätt så hjälper det mig med 

att möjliggöra analyser av estetik som en erfarenhet som påverkar elevernas meningsskapande 

och lärande om Tai Chi.  

6.0 Metodologi  

I följande avsnitt redogör jag för mina metodval och dess koppling till min undersökning. 

Därefter kommer jag att redogöra för urvalsprocessen som är en kombination av ett 

forskningsdrivet och snöbollsurval. Därefter skildras idrottsutövarna i undersökning och 

miljön där Tai Chi programmet bedrivits, följt av genomförande, etiska hänsynstagande, för 

att avslutningsvis lyfta fram hur gymnasieelevernas berättelser analyserats.    

6.1 Berättelser som datainsamlingsmetod 

Det empiriska materialet i min undersökning baseras på gymnasieelevernas berättelser om Tai 

Chi programmet. Användandet av berättelser som datainsamlingsmetod kan delvis förstås 

                                                 
54 Öhman, Johan ”Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling: Meningsskapande i ett genomlevandeperspektiv” (Örebro 
universitetsbibliotek: Örebro universitet:,Örebro 2006), 104. 
55 Maivorsdotter, Ninitha "Idrottsutövandets estetik: en narrativ studie av meningsskapande och lärande." Örebro Studies in Sport Sciences, 
Vol 15 (2012): 40-41. 
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utifrån tidigare forskning. Det har både visat sig som en tillgänglig datainsamlingsmetod i 

relation till estetiska erfarenheter, samtidigt som ett berättande avseende elevers egna 

erfarenheter om Tai Chi visat sig bristfälligt. Utöver det kan berättelser ge upphov till en mer 

äkta verklighet gentemot mer traditionella kvalitativa angreppssätt såsom exempelvis intervju, 

eftersom intervjuer ofta styr respondenten genom frågor. Genom att förhålla sig till berättelser 

ökar chansen att individen presenterar en inre verklighet för omvärlden. Det finns också en 

poäng med att berättandet innehar en mer anonym karaktär gentemot andra tillvägagångssätt, 

vilket kan underlätta för gymnasieeleverna att våga skildra sina estetiska erfarenheter.56  

 

Med tanke på de insamlade berättelserna varken passade in i någon av de mer traditionella 

formerna av narrativ, såsom biografier, självbiografier, livsberättelser eller livshistoria57 har 

jag vänt mig till Michael Bamberg 2004 och Alexandra Georgakopoulou 2008. Mitt 

tillvägagångssätt och elevernas berättelser kan förstås utifrån vad de uppmärksammar som 

"small narratives" alltså mindre berättelser. De är berättelser vi berättar i förbifarten, i 

vardagliga möten i praktiken och som de båda framhäver ha stor potential att skildra mer 

genuina berättelserna av våra upplevelser om livet.58 

6.2 Urval 

Efter tagit kontakt med både lärare och rektor på en gymnasieskola, redogjorde jag för min 

undersökning där de båda visade intresse och mottaglighet. Jag förklarade att klassen måste 

läsa idrott och hälsa 1 samt att det vore önskvärt att de hade idrottsundervisningen minst två 

gånger i veckan. Detta grundar sig på att kraven för mental träning och spänningsreglering 

infinns i det centrala innehållet för idrott och hälsa 1, samtidigt som tidigare forskning och 

bakgrundsavsnittet uppmärksammat att Tai Chi tar tid och kan vara svårt. Pågår det under en 

längre tid eller mer frekvent under en kortare tid ges i alla fall gymnasieeleverna större 

möjlighet att ta del av Tai Chins hälsofördelar. För att dessa hänsynstagande skulle tillgodoses 

och efter ytterligare resonemang med ansvarig lärare om var behovet av ett sådant program 

kunde vara som störst, riktades programmet mot en klass som hade idrott tre gånger i veckan 

med inriktning vård och omsorg. Majoriteten i klassen var tjejer vilket tidigare visat sig vara 

en grupp där psykiska besvär varit extra påtagligt, samtidigt som innehållet i Tai Chi 

                                                 
56 Amia Lieblich, Tuval-Mashiach, Rivka & Zilber, Tamar, Narrative research: reading, analysis, and interpretation, (Sage, Thousand Oaks, 
Calif., 1998), 6–15.  
57 Catherine Armour & Macdonald D, red., Research Methods in physical education and youth sport (Rothledge, 2012): 237-239. 
58 Bamberg M "Talk, small stories, and adolescent identities." Human Development Vol 47(2004): 331–353. Georgakopoulou A "On MSN 
with buff boys’: self- and other-identity claims in the context of small stories." Journal of Sociolinguistics Vol 12(2008): 597–626. 
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programmet även finner stöd utifrån vård och omsorgs examensmål, exempelvis finns ett 

naturligt samband mellan Tai Chins holistiska syn på hälsa i relation till mål som ett helhets 

perspektiv på medicinkunskap, hälsokunskap och vårdkunskap.59 Därmed såg både lärare och 

rektor det som relevant. 

6.3 Deltagare och undervisningsmiljö 

Totalt bestod klassen av 26 elever varav 20 tjejer och 6 killar. Fem i klassen hade inte 

inriktningen vård och omsorg utan läste istället introduktionsprogrammet. Dessa Elever 

saknade behörighet för gymnasiet och hade svårt med det svenska språket därför följde 

eleverna en individuell studieplan. Utöver det kan också tilläggas att ingen i klassen hade 

testat på Tai Chi förut.  

 

Mestadels av idrottsundervisningen bedrevs i idrottshallen med undantag från två lektioner 

som ägde rum i klassrum. Idrottshallen var utformad som en stor friidrottsanläggning. Salen 

var därmed väldigt öppen, dessutom låg gymnasieelevernas idrottslektion oftast parallellt med 

en annan klass. Det var därför inte helt lätt att skapa en mer anonym yta. Med hjälp av 

portabla flyttblock och tjockmattor utformades därför en egen avdelning i ena hörnet under 

varje idrottslektion. Fyra av nio lektioner ägde också rum i halvklass varav två i ett klassrum 

med mörkare belysning och tända ljus.   

6.4 Genomförande innan programstart 

En vecka innan Tai Chi programmet skulle ta fart besökte jag skolan och presenterade min 

undersökning. Ett föredrag som varade hela idrottstimmen. I presentationen tog jag hänsyn till 

det Alan Bryman framhäver för att underlätta tillträdet i organisationer och vetenskapsrådets 

huvudkriterier. I enlighet med Bryman förklarades min familjaritet med deltagarnas situation 

och kontext, genom att bland annat upplysa om att jag själv varit en elev som läst på 

gymnasium. Det förmedlades också en förståelse över att Tai Chi är något nytt vilket givetvis 

blir problematiskt. Samtidigt som presentationen också belyste hur pass påtaglig den psykiska 

ohälsan har blivit och speciellt bland äldre ungdomar, för att ytterligare påvisa min förståelse 

över de problem som kan tänkas infinnas i deras vardag.60 Därefter tog jag fram det centrala 

innehållet från ämnesplanen i idrott och medicin för att förklara motiven bakom ett 

användande av Tai Chi. Under detta redogörande uppstod en undran bland eleverna angående 

                                                 
59 Lgy, 39. 
60 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber 2011), 60–63. 
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bedömning, då förklarades att det inte kommer att föras vidare någon information till varken 

er idrottslärare eller någon annan. Det ni skriver görs utifrån undersökningsändamål därmed 

görs inte någon bedömning. Här gick deras idrottslärare in och förtydligade att hen inte 

kommer bedöma det men att momentet ingår som en del av idrottsundervisningen samtidigt 

som det finner stöd utifrån vård och omsorgs examensmål, därför kommer vi att de närmsta 

veckorna behandla det. Därefter förklarades att eleverna kommer vara anonyma i 

undersökningen och att det är frivilligt att vid varje torsdag berätta om sina upplevelser och 

känslor. Vidare förklarades att inga tankar eller erfarenheter är felaktiga, utan att jag var 

intresserad av allas uppfattningar för att se vad ni tycker.61 

 

Med tanke på att ingen av eleverna visste vad Tai Chi var för något ägnades den sista 

halvtimmen av lektionen åt att berätta mer övergripande om Tai Chi, lite av dess historia, 

innebörd och effekterna som påvisats i tidigare studier. Under genomgången av Tai Chi 

upplevde jag att eleverna var lyhörda och att det var tyst under hela genomgången. Efter det 

gick jag in på Tai Chi programmet och dess upplägg se bilaga 162 som skulle starta nästa 

vecka. Här förekom en undran hos en grupp elever när det mot slutet av föredraget 

förklarades att vi sista veckan ska försöka koppla ihop formerna vi lärt oss och göra en dans. 

Frågan handlade om vad för typ av dans, ett Tai Chi inspirerat danssteg gestaltades och det 

blev lite glada miner samtidigt som föredraget rundades av.  

6.5 Genomförande av datainsamling  

Gymnasieeleverna fick mot slutet av varje vecka under en treveckorsperiod chansen att 

berätta om veckan som varit, det innebär att datainsamlingen grundade sig på tre 

berättelsetillfällen. Lektionen avslutades således 15–20 minuter innan för att avse tid till 

elevers skrivande. Berättelserna skrevs på deras skoldatorer där de först var tvungna att logga 

in på skoldatabasen ”teams” för att sedan orientera sig till ämnet idrott och hälsa där de sedan 

dubbelklickade på mappen Tai Chi. I mappen fanns tre Word-dokument som rubricerades 

”Första veckan av Tai Chi”, ”Andra veckan av Tai Chi” och ”Tredjeveckan av Tai Chi”. Den 

stora anledningen till varför jag valde att förhålla mig till tre separata dokument istället för att 

ha allt på samma var för att reducera risken av att eleven kopierar sina svar från föregående 

                                                 
61 Vetenskapsrådet 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2017-10-26 från 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
62 Bilaga 1 Tai Chi 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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vecka. För att underlätta för gymnasieeleverna att komma igång med skrivandet och för att 

undvika missförstånd rubricerades varje Word-dokument på följande sätt:  

 

Berätta om den Tai Chi vecka som varit. 

Hur har den har upplevts och vilka känslor har infunnit sig?  

Du kan antingen berätta om hela veckan eller fokusera på en specifik lektion under 

veckan.  

 

Vid det sista berättartillfället lade jag till en mening i Word-dokumentet för att få 

gymnasieeleverna att sammanfatta perioden, därför lade jag till följande text i skrivuppgiften:  

 

Försök att uppmärksamma om du lärt dig något under den här 

treveckorsperioden.  

 

Under tiden som gymnasieeleverna skrev, gick jag och deras idrottslärare runt för att hjälpa 

till med eventuella förtydligande. Det uppkom inga större funderingar under skrivandet, första 

veckan var det någon som undrade vad känslor kunde vara. Varken jag eller deras 

idrottslärare hann förtydliga då några elever skrek ut exempel. Det fanns dock ett fåtal i 

klassen som läste det individuella programmet och hade lite svårare med det svenska språket. 

De tog oftast hjälp av varandra och av Google translate men stundtals behövdes ett 

förtydligande från mig eller deras idrottslärare. 

6.6 Etiska hänsynstaganden 

I min undersökning blir det viktigt att tänka på mitt uppförande då jag är involverad i 

praktiken, det kan exempelvis handla om klädsel, inte göra några bedömningar eller ha några 

värderingar, och att inte uppfattas som ledarens förlängda arm. Uppkommer misstankar och 

oro beträffande något av de ovanstående riskerar deltagarna att förvrida resultatet. Dessa 

etiska dilemman blir extra viktiga att ha i åtanke vid kontinuerligt tillträde i en organisation 

som skolan. Men genom medvetenhet, förståelse för de problem eleverna stöter på i 

programmet, och att vara konsekvent med att informationen man införskaffar inte förs vidare 

till deras lärare eller rektor kan en mer genuin miljö skapas där trovärdiga resultat kan 

uppstå.63 Med tanke på att jag inte bara tillträder en miljö som forskare för att samla in data 

                                                 
63 Bryman, 385–388. 
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utan också själv bedriver programmet i miljön intar jag således också en lärarroll och därmed 

tillskrivs en maktposition. En maktposition som ger upphov till att påverka gymnasieeleverna 

som i sin tur kan förvränga resultatet. Utifrån min givna maktposition som både lärare och 

forskare har jag därför sporadiskt och konsekvent uppmärksammat deltagarna om de estiska 

övervägande jag tagit fasta på i min undersökning. 

 

Med hänsyn till de riktlinjer som skildras i god forskningssed 2017 valde jag att en vecka 

innan undersökningen åka ner och informera om undersökningen, vilket bör göras om 

undersökning förutsätter ett aktivt deltagande av eleverna. Förutom att redogöra rent allmänt 

om Tai Chi programmet och dess syfte lyfte jag fram information angående undersökningens 

syfte, deltagarnas medverkan, konfidentialitet och ändamål. Då både rektor och lärare 

upplevde programmet som relevant och att det inte ansågs vara av känslig natur samt att alla 

elever var 15 år eller över tillämpades inget samtycke angående deltagande från 

vårdnadshavare. Under mitt utformande av programmet har jag medvetet valt att avstå från 

former som kan upplevas spirituella eller förknippas med religion då det skulle kunna vara 

känsligt för somliga. Det som var frivilligt å andra sidan var möjligheten att skriva 

berättelserna, vilket understrukits både en vecka innan och sporadiskt under programmet. 

Insamlandet av berättelserna gjordes via skolansdatabasen ”teams”.  I databasen fanns en 

specifikt utformad mapp för undersökningen som endast jag och deras idrottslärare hade 

tillgång till. I mappen var berättelserna namngivna då det gick att utläsa från vilket elevkonto 

som berättelsen härstammade ifrån. Under berättartillfällena förklarades däremot att eleverna 

skulle vara anonyma då de tilldelades fiktiva namn i undersökningen. När det sista 

berättartillfället hade avslutats fördes all data över till mig och raderades från deras 

skoldatabas så att endast jag skulle ha tillgång till materialet så att det inte sprids vidare till 

andra obehöriga.64  

6.7 Analys av data 

Av klassens 26 elever var det 22 personer som minst en gång utav tre tillfällen berättade om 

veckan som varit. Analysarbetet bygger därmed på berättelser från 22 elever. Tillskillnad från 

mer klassiska formerna av narrativ metod kan ”short narratives” fördelaktigt presenteras i sin 

helhet på grund av att berättelserna inte är särskilt omfattande, vilket innebär att läsaren 

                                                 
64 Vetenskapsrådet 2017. God forskningssed. Hämtad 2017-10-26 från: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
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lättare kan hålla koncentrationen uppe samtidigt som analysen inte tappar fokus.65 Att 

presentera berättelserna i sin helhet är något som jag i så stor utsträckning som möjligt försökt 

tagit fasta på. Samtidigt som de citat som illumineras i analysen valts ut på grund av dess 

kvalité. Till min hjälp i analysarbetet har jag applicerat en tematisk analys. Innan mer 

grundlig genomläsning av elevernas berättelser i sökande av gemensamma nämnare som kan 

kopplas till olika teman, gjordes först en sammanställning av materialet. Samtliga berättelser 

fördes således över till ett gemensamt Word-dokument där det sorterades i bokstavsordning, 

där det tillgängligt gick att utläsa vilken eller vilka berättelser som hörde till vilken elev. 

Dokumentet skrevs sedan ut för att få en mer översiktlig bild.  

 

I sökandet efter teman har jag använt mig av två analysfrågor. Den första analysfrågan som 

ställdes var, vilka estetiska erfarenheter kommer till uttryck i berättelsen? Det kan exempelvis 

ha varit roligt, kul, svårt, tråkigt, lugnt eller långsamt. Efter att ha klargjort vilka estetiska 

erfarenheter som kommer till uttryck i elevens berättelse har jag sedan gått vidare till den 

andra analysfrågan som var följande: Vilken förändring kan identifieras i elevens estetiska 

erfarenheter? Med förändring avser jag vilka riktningar gymnasieelevernas estetiska 

erfarenheter rör sig mot, vilket kan förstås utifrån mitt pragmatiska perspektiv. Där riktning 

placerats i förhållande till programmets syften som var mental träning och spänningsreglering. 

Till min hjälp i analyserandet av förändring har jag använt den begreppsapparat som 

redogjorts för i teoriavsnittet under rubriken meningsskapande. Med andra ord har det 

inneburit att jag utifrån gymnasieelevernas berättelser studerat tidigare erfarenheter, möten 

och omgivning för att kunna analysera vilka relationer som skapats om Tai Chi, vilket 

upplyser mig om den riktning Tai Chi går mot. Alltså går Tai Chi mot eller bort från syftena 

med programmet mental träning och spänningsreglering. 

7.0 Analys 

Efter att ha analyserat gymnasieelevernas berättelser har deras estetiska erfarenheter kunnat 

delas in i tre olika teman. Det första temat lyfter fram estetiska erfarenheter som rör sig mot 

fullkomnande. Temat inrymmer tre kategorier ett fullkomnande växer fram, direkt mot 

fullkomnande och mot ett fullkomnande utifrån omgivning. Vid analysen har det också blivit 

påtagligt att elevernas estetiska erfarenheter varken rör sig bort från eller mot fullkomnande. 

Med andra ord har det inte gått att utläsa ett syfte, såsom mental träning eller 

                                                 
65 Catherine Armour & Macdonald D, S 240-244. 
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spänningsreglering eller något annat syfte för den delen. Det andra temat benämns därmed 

som estetiska erfarenheter som rör sig varken bort från eller mot fullkomnande. Det tredje 

temat skildrar estetiska erfarenheter som rör sig bort från fullkomnande, vilket delats in i två 

kategorier. Den första kategorin rubriceras direkt bort från fullkomnade och den andra 

kategorin rubriceras bort från fullkomnade vid specifika fall.   

7.1 Estetiska erfarenheter som rör sig mot fullkomnande 

Det här temat har delats in i tre kategorier som alla visar att gymnasieelevernas estetiska 

erfarenheter rör sig mot ett fullkomnande det vill säga syftet med programmet som var mental 

träning och spänningsreglering. 

7.2 Ett fullkomnande växer fram  

Flertalet av gymnasieelevernas berättelser påvisar att ett fullkomnande växer fram. Det 

innebär att i deras berättelser har det till en början varit svårt, tråkigt, nervöst, annorlunda eller 

konstigt med Tai Chi men att det så småningom rör sig mot mental träning eller 

spänningsreglering, i takt med att de lär sig rörelserna och finner det mer lustfyllt. Det 

framhävs tydligt i Linas berättelser där hon efter första veckan skriver följande: 

 
Jag har varit med på 2 av 3 lektioner. Men de jag har varit med på har varit väldigt annorlunda 

mot de andra idrottslektioner. De känslor som jag upplevt är på ett sätt stress för det gick så sjukt 

långsamt men jag tror at det är för allt är så nytt. Jag blev kanske på ett sätt lite lugn men det 

funkar inte riktigt för mig. Min kropp knakade ganska mycket på den sista lektionen. Men det 

var faktiskt ganska kul och spännande att testa.66 

 

I berättelsen ser vi att Tai Chi fått motsatt effekt än vad dess program syftade till samt att det 

skildras som väldigt annorlunda gentemot tidigare idrottsundervisningen, vilket inte är 

ovanligt för innehållet i denna kategori efter första veckan. Efter den första veckan är det 

också vanligt att gymnasieeleverna på något sätt framhäver att Tai Chi inte hör hemma på 

idrottsundervisningen. Då det skulle kunna hänga ihop med att deras tidigare erfarenheter 

beträffande Tai Chi eller något liknande inte varit särskilt påtagliga. Bristfälliga tidigare 

erfarenheter av Tai Chi har således försvårat för gymnasieeleverna att skapa en relation som 

går mot programmets syften. Ser vi till den andra veckan å andra sidan synliggörs följande:  
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Min vecka har varit bra, den var bättre än förra då jag kände att jag kunde i alla fall lite mer 

denna vecka en förra då allt var så nytt. Upplevelsen har varit annorlunda då jag aldrig gjort eller 

hört talats om det innan. Men förra veckan tyckte jag typ att det var konstigt osv men nu börjar 

jag på något litet sätt fatta att det är ganska avslappnande bara man fokuserar och kommer in i 

det. Jag blev mer avslappnad denna vecka än förra. Men ändå inte till 100 för jag har väldigt 

svårt att koncentrera mig på saker och att slappna av. Den lektion jag gillade mest var den när vi 

var i halvklass och tände ljus osv det var då man mest kunde gå in för det och slappna av.67 

 

I ovanstående berättelse framgår att Tai Chi gått från något konstigt och nytt till att Tai Chi 

blir mer meningsfullt. Precis som exemplet visar är ett vanligt drag för den här kategorin att 

personer skildrar en känsla av att klara av eller kunna mera längre in i programmet.  Känslan 

av att kunna indikerar att gymnasieeleverna med hjälp av tidigare erfarenheter från 

föregående veckor kunnat relatera till innehållet på ett nytt sätt, vilket fått gymnasieeleverna 

att röra sig mot att bli mer avslappnade och fokuserade.  I citatet ser vi också att i en miljö 

med ljus samt färre elever gett upphov till en förändring i mötet med Tai Chi där det skapats 

en relation som går i en riktning mot koncentration och avslappning. Lina bibehåller liknande 

resonemang i tredje veckan där det kan utläsas att Tai Chi har gått från något konstigt till 

något coolt. Ytterligare exempel från kategorin är när Tai Chi skildrats som något svårt, 

tråkigt eller nervöst den första veckan och ibland även den andra veckan men som sedan 

mynnat ut till att bli meningsfullt och låta såhär den tredje och sista veckan: 

 
Det har varit bra, jag lärde mig mer och varje rörelse blev lättare. Jag tyckte att det var roligt och 

kroppen började slappna av ju mer man gjorde, jag kände mig också lugn och fokuserade mer på 

rörelsen.68 

 

Det var jättebra jag gillade allt vi gjorde och på ena sidan det var jätteroligt. Det var bra och jag 

lärt mig hur man göra olika rörelse jag kände mig lugn och min kropp började slappna av.69 

 

Den här vecka jättebra än förra vecka. Jag tyckte jätteroligt för att jag bli bättre på formerna och  

nu jag förstår alla former. Så det var jätteskönt och det var jätteroligt.70 

 

I exemplen framhävs det tydligt att deras tidigare erfarenheter allteftersom styr mot ett 

fullkomnande. Genom tidigare erfarenheter och i mötet med Tai Chi den tredje veckan har 
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nya relationer skapats som blivit lättare, bättre eller roligare, vilket bidragit till att eleverna 

rört sig i riktning mot mental träning och spänningsreglering. Utöver att Tai Chi leder mot en 

ökad avslappning inryms också betoningar på att Tai Chi varit lugnt och skönt, vilket påvisar 

fler nyanser av hur avslappning kommer till uttryck. 

 

De ovanstående berättelserna indikerar alla en tydlig framväxt av att Tai Chi rört sig mot ett 

fullkomnade i form av mental träning eller spänningsreglering, då samtliga skrivit under alla 

tre berättartillfällen. Men det finns också exempel i kategorin när elever enbart skrivit under 

ett berättartillfälle och då kan det exempelvis låta såhär: 

 
Denna vecka har också varit intressant, Tai Chi är något jag är ganska ovan med så det känns lite 

annorlunda med den här sortens ”träning”. Vet inte om det är något jag kommer fortsätta med 

framöver på fritiden men nu vet jag i alla fall hur man ska slappna av. Det som känns bättre nu 

är att man kan formerna. Första veckan tappade jag balansen och kände mig mer spänd än 

avslappnad. Nu tappar jag inte balansen och jag känner mig nästan trött när jag utför formerna.71 

 

Likt tidigare berättelser i kategorin poängteras även då en obekantskap med Tai Chi. Det 

framgår också att de tidigare erfarenheterna av Tai Chi har lett till att en ny relation har 

skapats som går mot programmets tänkta syften. Genom att erfara konsekvenserna som i Elins 

fall var spänd och obalans fortsätter Elin i syfte att få en bättre balans och bli mer avslappnad. 

I citatet blir det påtagligt att det skett en förändring då hon vecka två gått mot en bättre balans 

och en nästintill trött känsla som skulle kunna vara ett tecken på att hon också rört sig mot att 

bli mer lugn och avslappnad.  

7.3 Direkt mot fullkomnade   

I den här kategorin synliggörs gymnasieelever som från start har tyckt att Tai Chi är roligt, 

spännande eller fantastiskt och direkt skapat en relation till Tai Chi går mot mental träning 

och spänningsreglering. Per, Ali och Karl är tre killar som i sina berättelser skildrat Tai Chi 

som en fantastisk, rolig eller spännande upplevelse som fått dem att tillskriva Tai Chi som 

något meningsfullt redan efter första veckan. Ytterligare en gemensam nämnare i deras 

berättelser är att kamsportsaspekten i mötet med Tai Chi vid något tillfälle under perioden har 

uppmärksammats. Där de förmedlat att det är något de skulle vilja gå vidare i, eftersom det 

skildrats som intressant, vilket är en indikation på att programmet inte enbart varit 
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meningsfullt utifrån avslappning och stress utan att det faktiskt lett till en mer specifik 

handlingsberedskap gällande kampsport. Såhär berättar Per efter den första veckan:  

 
Jag har upplevt denna vecka som väldigt rolig och lugn, varje moment har varit lärorikt för mig 

och förhoppningsvis för andra också. Max hanterade lektionerna extremt bra, och tydligt visade 

hur varje ställning skulle genomföras. Själv tyckte jag att det var lätt att göra ställningarna tack 

vare hans förklaringar. Jag känner mig mer lugn och min stress-nivå har blivit lägre eftersom vi 

har ett prov nästa vecka och jag kan nu hantera ”känslorna” bättre. Det roligaste var självklart att 

göra ställningarna, har alltid varit intresserad av Yoga, tai chi m.m, så denna vecka har varit 

fantastisk för mig.72 

 

Denna fantastiska upplevelse genomsyrar även återstående två veckor, vilket är ett 

utmärkande drag för samtliga i kategorin. I berättelsen finner jag mig kunna konkretisera hur 

transaktion kan förstås som en ömsesidig process. Berättelsen synliggör tydligt hur kontinuitet 

och förändring samspelar för att röra sig mot fulländade, vilket skulle kunna vara det 

kommande provet eller rent allmänt röra sig mot att bli mindre stressad eller bli mer 

avslappnad. Utifrån kontinuitet skulle vi kunna dra slutsatsen att i och med att det funnits ett 

tidigare intresse av Tai Chi och Yoga som implicit indikerar att utövaren är familjär med 

aktiviteten snarare än obekant har bidragit till att meningsskapandet vidgats. Hans tidigare 

erfarenheter kombinerat med i mötet med Max har gett upphov till en förändring, vilket 

inneburit att han kunnat skapa en relation till Tai Chi redan från start som rör sig mot mental 

träning och spänningsreglering.  

 

Men kategorin inrymmer även de elever som är mer öppna, nyfikna och finner det roligt att 

testa på något nytt och skildrar Tai Chi som något meningsfullt i relation till programmets 

syften redan efter första veckan. Det kan till exempel se ut såhär: 
 

Jag har tyckt det varit kul att testa på något nytt. I och med att jag är i en period där jag just nu 

stressar och svårt att varva ner har detta varit väldigt bra för mig förhoppningsvis. Det har varit 

väldigt skönt, och jag skulle inte haft möjlighet att testa Tai Chi någon annan gång. En kul 

upplevelse.73 

 

I exemplet finner vi en tacksamhet och lustfylldhet i mötet med Tai Chi. Däremot infinns en 

viss tveksamhet när det kommer till meningsskapande då förhoppningsvis betonas. Samtidigt 
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som hon utifrån hennes omgivning som präglas av stress och svårt att varva ner lättar kunnat 

skapa en relation till Tai Chi som något meningsfullt. Därför tolkar jag det ändå som det 

direkt rör sig mot mental träning och spänningsreglering, vilket jag sedan får bekräftat den 

andra veckan där hon avslutar berättar följande: 

 
Det har varit väldigt intressant och även fast jag kanske inte kommer använda det men kan tänka 

mig att jag tänker mer på att slappna av, stanna upp och andas lite mer, så tycker jag det här har 

varit svinkul!74 

 

Användandet av Tai Chi framhävs som sekundärt men dess innebörd tillskrivs mening då hon 

redogör för en medvetenhet att stanna upp, andas och slappna av, vilket synliggör att hon i 

mötet med Tai Chi skapat relationer som rör sig mot fullkomnade i form av mental träning 

och spänningsreglering.  

 

7.4 Mot fullkomnade utifrån omgivning 

I den här kategorin förekommer de berättelser där det inte gått att utläsa något syfte med Tai 

Chi förutom i en specifik omgivning. Det var under den andra veckan då Tai Chi bedrevs i 

halvklass i ett klassrum med tända ljus och mörkare belysning. Gemensamt för samtliga i 

kategorin är att gymnasieelevernas estetiska erfarenheter då skildrats som mer smak- eller 

lustfyllda gentemot tidigare erfarenheter. Här kommer tre exempel ur kategorin när Tai Chi 

inte kunnat kopplas till ett syfte förutom under den andra veckan och då låter det såhär: 

 
Tycker bäst om när vi var i klassrummet för då kunde jag mer slappna av eftersom det var 

nedsläckt, lugnare och tända ljus. Svårare att vara lugn i en fulltänd idrottssal där det är massa 

andra ljud.75 

 

När vi såg youtube videon och gjorde Tai Chi i klassrummet så kände jag mig mer avslappnad 

än vad jag känt mig när vi gjorde det i idrottssalen. När vi ”dansade” på uppvärmningen så var 

det kul.76 
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När vi kolla youtube videon upplevde jag mer avslappning de gick mycket saktare och fler 

repetitioner. Youtube videon var lite jobbigare eftersom det var mer repetition, men det var mer 

avslappning efter det var mörkt tystare och tända ljus.77 

 

Här finner vi ett tydligt samband med omgivningen och hur betydelsefull den kan vara för att 

betrakta Tai Chi utifrån ett syfte och därmed skildra Tai Chi som något meningsfullt. I en 

omgivning med ljus, färre elever, klassrum och mörkare belysning har det gett upphov till att 

skapa en ny relation till Tai Chi som leder mot avslappning.  

7.5 Estetiska erfarenheter som rör sig varken bort eller mot fullkomnande 

I det här temat förekommer de berättelser som det inte gått att identifiera något syfte i. 

Berättelserna går således varken mot eller bort från någonting. Temat inrymmer både 

lustfyllda och inte särskilt lustfyllda estetiska erfarenheter. I Åsas och Ajlas berättelser som 

båda skrev vid mer än ett tillfälle, synliggörs en kontinuerlig bild av att Tai Chi inte rört sig 

mot eller bort från något fullkomnande.   

 
Jag har inte upplevt något speciellt med veckan och har inte riktigt förstått vad syftet med Tai 

Chi är. Rörelserna med knäna gör att det gör lite ont i knäna resten av dagen och de flesta 

övningarna är jobbigt för armarna och axlarna. Jag har heller inte känt några speciella känslor 

mer än att jag blir trött utav det.78 

 

Den här veckan har vart sådär med Tai Chi, det var roligt på något sätt. Men en sak ni borde ha 

lektionerna varannan vecka istället inte tre gånger per vecka då det känns lite tråkigt på något 

sätt.79 

 

Det finns likheter inom båda berättelserna och i Åsas fall är det till och med explicit 

konstaterat att syfte saknas. I Ajlas fall framgår det inte lika explicit men hennes kluvenhet 

påvisar en oförmåga att betrakta Tai Chi utifrån ett syfte. I bådas sista berättartillfälle framgår 

dock att dansa var roligt samtidigt som de i samma veva poängterar att de lärt sig formerna. 

Men varför de har lärt sig eller varför det är roligt att dansa förblir osagt. Temat har också en 

nyans av de elever som skrev en gång under perioden och då kunde det se ut såhär: 

 

                                                 
77 Ellen Vecka 2 
78 Åsa Vecka 1 
79 Ajla Vecka 2 



 

28 

 

Den här veckan var Tai Chi lite jobbigare än föra veckan, förra veckan var det mycket enklare 

eftersom det var mycket uppvärmning typ. Tai Chi har varit roligt men inget jag skulle göra om 

för att det är lite för lugnt och långsamt för mig men kul har det varit.80 

 

Den här veckans Tai Chi har varit kul, eftersom vi dansade. Dessutom så var vi i mindre grupper 

och då hade vi mer utrymme. Jag har lärt mig dom 5 olika rörelserna.81 

 

I citaten synliggörs att båda tycker det är kul men syfte saknas. I Ena berättelsen framhävs att 

dansen varit kul, vilket skulle kunna tolkas som att det andra inte riktigt föll henne i smaken. 

Medan Zina förmedlar att det rent allmänt varit kul fastän Tai Chi inte är i hennes smak, 

vilket i bådas fall hämmat förmågan att skapa en syfterelaterad relation till Tai Chi.  

7.5 Estetiska erfarenheter som rör bort från fullkomnande 

Det här temat har delats in i två kategorier som visar att gymnasieelevernas estetiska 

erfarenheter om Tai Chi programmet direkt rör sig bort från eller i specifika fall rör sig i bort 

från mental träning och spänningsreglering.  

7.6 Bort från fullkomnade vid specifika fall 

I den här kategorin lyfts de berättelser det inte gått att utläsa ett syfte förutom vid specifika 

fall. Det handlar främst om i mötet med Tai Chi av en mer dansande karaktär den sista 

veckan, då tillskrevs Tai Chi ett annat syfte än mental träning och spänningsreglering som kan 

utläsas i följande berättelser: 

 
När vi dansade på lektionen gick det mycket snabbare och det var mycket roligare och man kom 

igång mer då.82 

 

Denna vecka på onsdagslektionen var kul. Det var ett högt tempo och man blev varm. Det 

kändes mer kul och man kunde köra i sin egen takt. Man kände syftet i det man gjorde och mer 

”träningsrelaterat” än att stå och göra rörelserna långsamt.83 

 

Här finner vi att i möte med Tai Chi som intog en mer dansande karaktär kunde eleverna helt 

plötsligt skapa en relation till Tai Chi men utifrån fel syfte. Det skulle kunna förstås utifrån att 

eleverna haft tidigare erfarenheter beträffande dans, vilket kombinerat med ett möte med Tai 
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Chi av mer dansande karaktär medfört att de fått lättare att skapa en relation till Tai Chi. Här 

ser vi dock att Tai Chi inte längre betraktas som en syfterelaterad process mot målen mental 

träning och spänningsreglering som programmet fokuserat på, utan istället fokuseras träning. 

Känslan av att komma igång, bli varmare och att det sker snabbare indikerar alla att Tai Chi 

går mot ett fullkomnade som är mer kopplat till träning än mental träning och 

spänningsreglering. 

 

Avslutningsvis i kategorin skulle jag också vilja lyfta fram en elevs berättelser som visar på 

att Tai Chi växer bort från fullkomnade. Då det endast rör sig om en elev har jag inte valt att 

inte utforma en egen kategori utan snarare betraktas elevens berättelse som ett specifikt fall. 

Såhär skriver gymnasieeleven efter den första veckan: 

 
Jag tycker det har varit kul, Tai Chi skulle jag aldrig annars haft möjlighet till att få testa på. 

Man känner verkligen känslan av att vara avslappnad, vilket kan vara skönt nu när det är mycket 

stress.84 

 

Här synliggörs att mötet med Tai Chi varit lustfyllt och som kombinerat med en omgivning 

präglad av stress bidragit till att eleven skapat en relation till Tai Chi som har rört sig mot att 

bli mer avslappnad. Hursomhelst visar det sig under sista berättartillfället att gymnasieeleven 

har ändrat riktning till att röra sig bort från fullkomnade, vilket låter såhär: 

 
Själv känner jag att Tai-Chi inte är riktigt min grej jag kan inte slappna av på samma sätt som de 

andra, jag gillar mer fartfylld! Tror inte jag kommer ha någon större användning för Tai Chi i 

min vardag framöver.85 

 

I takt med att Tai Chi blivit mindre smakfullt och användbart för eleven har också hennes 

riktning mot avslappning förändrats. I citatet framgår också att mer fart är önskvärt, vilket 

skulle kunna tolkas som att hennes tidigare erfarenheter av Tai Chi upplevts som långsamt. 

Något som fått eleven att skapa en relation till Tai Chi som leder bort mot mental träning och 

spänningsreglering. 
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7.7 Direkt bort från fullkomnade 

Trots att majoriteten av gymnasieelevernas berättelser visat sig röra sig mot ett fullkomnade, 

antingen direkt, eller successivt, eller i rätt omgivning, finns det två elever som förblir 

negativt inställda under hela perioden, det präglas av estetiska uttryck som skit, tråkigt eller 

långsamt vilket resulterat i att Tai Chi direkt rört sig bort från mental träning och 

spänningsreglering. Det handlar om två elever som skriver följande efter första veckan: 

 
Den har upplevts som allt för avslappnat, jag har bara blivit trött och sömnig, liksom kommer 

falla ihop. Jag tycker Tai Chi är en skitgrej. Jag gillar inte Tai Chi och detta är inget för mig. Det 

hade kanske varit skillnad med Tai Chi om jag gjorde det bland människor som var seriösa, men 

klassen tar det inte på allvar och det gör inte jag direkt heller.86 

 

Jag tycker att tai chi inte är något för mig. Det går alldeles för långsamt för min smak och blir 

nästan frustrerad över rörelsernas långsamhet. Man kanske blir lugn och avslappnad men jag blir 

bara trött och sömnig. Rörelserna gör dessutom att hela kroppen knakar och armarna gör ont. 

Troende människor kanske känner sig lugna av detta men absolut inte jag, bortslösad tid helt 

enkelt!87 

 

I de bådas berättelser går det att ta fasta på flertalet gemensamma nämnare som indikerar att 

Tai Chi leder bort mot avslappning och lugn. Rent konkret handlar det om att deras 

upplevelser inte är en njutbar avslappning, istället blir de trötta, frustrerade och nästintill 

orkeslösa. En annan intressant gemensam nämnare återspeglas i personernas skildring av 

omgivningen. De olika förhållanden som lyfts fram i omgivningen bidrar till en omvänd 

effekt än vad vi tidigare sätt under temat estetiska erfarenheter mot fullkomnade. 

Klasskamrater som är oseriösa samt påpekandet att det istället kan vara mer meningsfullt för 

troende bidrar till att eleverna skapat relation till innehållet på ett sätt som leder bort från 

fullkomnade. Deras berättelser fortsätter att röra sig bort från fullkomnade under perioden i 

takt med att deras estetiska erfarenheter blir alltmer mindre smakfulla och lustfyllda som vi 

ser i följande exempel: 

 
Jag tycker att Tai Chi är skit, det är så jävla tråkigt. Jag anser inte att Tai Chi är någon lugnande 

form av yoga. Tai Chi är helt enkelt skit.88 
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8.0 Diskussion 

Det här avsnittet delas in i fyra olika delar. Den första delen benämns som resultatdiskussion 

där jag avser att först redogöra för huvudsakliga fynd. Därefter problematiseras det som 

fastställts i analysen och hur det kan förstås i relation till tidigare forskning, syfte och 

frågeställning. I den andra delen som är metoddiskussion kommer jag att diskutera styrkor 

och svagheter utifrån undersökningens metodologiska val och genomförande. Därefter 

diskuteras undersökningens kunskapsbidrag, för att sedan avsluta med en slutsats av 

undersökningen. 

8.1 Resultatdiskussion 

Undersökningen har syftat till att klargöra gymnasieelevernas estetiska erfarenheter i om Tai 

Chi. Efter genomförd analys har gymnasieelevernas estetiska erfarenheter som skildras i 

berättelserna om Tai Chi programmet klargjorts utifrån tre olika teman, Estetiska erfarenheter 

mot fullkomnade, varken bort från eller mot fullkomnade och bort från fullkomnade. Inom de 

olika temana har en mängd olika estetiska erfarenheter kunnat klargöras i form av att Tai Chi 

varit roligt, kul, svårt, lätt, lugnt, skönt, tråkigt, nervöst, spännande, fantastiskt, skit, gjort ont, 

långsamt, snabbt, intressant eller annorlunda. Utifrån temana har det också gått att 

utkristallisera vilken riktning mötet med Tai Chi tar. Där estetiska erfarenheter tenderar att få 

olika funktion för de relationer eleverna skapar om Tai Chi. I analysen framgår det att vissa 

estetiska erfarenheter har en mer positiv funktion än andra. När Tai Chi skildrats som 

spännande, snabbt, lätt, intressant, roligt, fantastiskt eller kul har det blivit mer påtagligt att 

Tai Chi rört sig mot ett fullkomnade av något slag. Framförallt har gymnasieelevernas 

estetiska erfarenheter rört sig mot mentalträning och spänningsreglering som utifrån analysen 

har betraktats som ”rätt” fullkomnade. Då har det handlat om att gymnasieeleverna skapat en 

relation till Tai Chi som går mot minskad stress, ökad koncentration eller avslappning där 

avslappning varit ett fullkomnade som genomsyrat de flesta berättelser. Men det framgår 

också en del andra riktningar mot bland annat balans, kampsport eller träning, kampsports 

riktningen förstås framförallt utifrån programmets utformning. Då det användes vid två 

tillfällen den första veckan som ett avbrott under repeterandet av former. Samtidigt som 

tidigare forskning uppmärksammat matchande fördelar i relation till riktningarna balans och 

träning. Likt det bakgrunden poängterat synliggörs härmed att Tai Chi är ett mångfacetterat 

och användbart pedagogiskt verktyg när det kommer till idrottsundervisningen.89 
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När det kommer till estetiska erfarenheter som tråkigt, göra ont, konstigt, annorlunda, skit och 

långsamt i förhållande till Tai Chi tenderar det att ha en mer negativ funktion. Då har 

gymnasieeleverna skapat en relation som illustrerar att Tai Chi rört sig bort från mental 

träning och spänningsreglering. I de flesta berättelser har det dock hjälpt att Tai Chi bedrivits 

under en längre period då gymnasieeleverna fått tid att successivt kunnat lära sig 

rörelsemönstren. När det sedan känner eller upplever att de kan rörelserna har deras estetiska 

erfarenheter om Tai Chi istället blivit mer lustfyllda, vilket skapat relationer som rör sig mot 

mentalträning och spänningsreglering. Här ser vi således en koppling till det tidigare 

forskning uppmärksammat, nämligen att en längre eller mer frekvent intervention skapar 

bättre förutsättningar för att Tai Chi ska visa sig effektivt. Dock har denna effektivitet 

konstaterats utifrån mätningar i relation till olika mål såsom stress eller balans. I den här 

undersökningen kan det snarare konstateras att programmets längd istället effektiviserat 

gymnasieelevernas förmåga att skapa en relation till Tai Chi som betraktas vara meningsfull 

då den har lett mot mentalträning och spänningsreglering. Förutom att en längre period 

bidragit till att fler gymnasieelever kunnat skapa en meningsfull relation om Tai Chi har 

omgivningen också haft en betydande funktion. Det förekom nämligen en grupp 

gymnasieelever som inte kunde se något syfte med Tai Chi förrän omgivning skiftade. I takt 

med att Tai Chi intog en mer dansande karaktär eller utfördes i ett klassrum med mörkare 

belysning och tända ljus skildrades det som bättre, lättare, lugnare, roligare eller snabbare. 

Dessa estetiska erfarenheter hade således funktionen att eleverna kunde skapa en relation till 

Tai Chi utifrån syftena avslappning eller träning. Problemet var att när Tai Chi intog en mer 

dansande karaktär tenderade ett sådant möte att inte bli meningsfullt utifrån programmet 

tänkta fokus. Därför placerades sådana berättelser in under temat rör sig bort från 

fullkomnade. Det går således att understryka i enlighet med mitt teoretiska avstamp och den 

tidigare forskningen att omgivningen har stor betydelse och stor inverkan över 

idrottsutövarens estetiska erfarenheter. 

 

Men trots att programmet varade i tre veckor och skiftade omgivning var det fortfarande en 

del berättelser där det inte gått att utläsa något syfte i förhållande till Tai Chi. Det har således 

inte gått att studera vilken riktning dessa berättelser tar men å andra sidan kan det klargöras 

vilka estetiska erfarenheter som skildrats. Det råder oftast en kluvenhet bland 

gymnasieeleverna i detta tema då det kunde varit kul att få erfara Tai Chi samtidigt som det 

kunde vara tråkigt eller att eleverna inte anser att Tai Chi riktigt faller de i smaken, eftersom 
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det varit för lugnt, långsamt, knakat eller gjort ont. En kombination av dessa estetiska 

erfarenheter tycks således ha en funktion som gör det svårt för idrottsutövarna att finna ett 

syfte i förhållande till Tai Chi.  

 

I undersökningssyfte att klargöra gymnasieelevernas estetiska erfarenheter om Tai Chi råder 

det inga tvivel om jag instämmer med Gard som hävdar att estetiska erfarenheter inte bör ses 

som något varande ”gott” eller dåligt”,90 då det i analysen blivit påtagligt att dem förändrats. 

Majoriteten av gymnasieeleverna har skildrat estetiska erfarenheter som har en positiv 

funktion. Och har dessa estetiska erfarenheter inte skildrats direkt har omgivningen eller 

längden på programmet gett upphov till mer smak- och lustfyllda estetiska erfarenheter som 

fått en positiv funktion. Ett fåtal gymnasieelever har dock skildrat och bibehållit estetiska 

erfarenheter, såsom skit eller tråkigt vilket fått en negativ funktion. Tai Chi har då rört sig bort 

mot mental träning och spänningsreglering i samband med att det är skit eller tråkigt redan 

efter den första veckan. Ett resultat som också finner stora likheter med tidigare forskningen 

där det funnits elever som förblivit negativt inställda genom hela interventioner i relation till 

andra aktiviteter exempelvis dans91. Samtidigt som liknande negativa känslor och erfarenheter 

av andra aktiviteter tydligt markerat att syftet inte uppnås och att det rör sig bort från 

fullkomnade.92 I ett fall har det också gått att utläsa att Tai Chi rört sig från mot till bort från 

mental träning och spänningsreglering. Utifrån det här fallet anser jag mig också kunna säga 

något om estetiska erfarenheters funktion. Då estetiska erfarenheter som har en positiv 

funktion efter första veckan tenderar i betydligt mindre utsträckning leda bort från mental 

träning och spänningsreglering. Rent praktiskt innebär det således att i 

undervisningssammanhang värdesätta och tänka igenom en intressant, rolig eller kul 

introduktion till det kommande arbetsområdet eller programmet för att röra sig mot de 

planerade syftena och målen. 

8.2 Metoddiskussion 

Med tanke på att undersökningen är kvalitativ var det således mer intressant för 

undersökningen att söka en djupare förståelse kring gymnasieelevernas estetiska erfarenheter i 

klassen än att generalisera resultatet till större populationer.93 Något som förstås utifrån 

urvalet då klassen hade en specifik inriktning samt att majoriteten bestod av tjejer, vilket 

                                                 
90 Gard (2006): 231-241. 
91 Mattsson, Torun (2015): 1-9. 
92 Lundvall, Suzanne & Maivorsdotter, Ninitha, (2010): 30-41. 
93 Chris, Gratton & Jones, Ian, Research methods for sports studies, (Routledge, London, 2010), 29-31. 
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hämmar generaliserbarheten. Samtidigt som urvalet har flertalet styrkor, med tanke på att 

klassen hade idrottsundervisningen tre gånger i veckan ökade genomförbarheten. Dessutom 

framhävdes en viss aktualitet att vända sig till specifikt tjejer då behovet av mental träning 

och spänningsreglering visat sig större där samtidigt som inriktnings examensmål hade flera 

kopplingar till Tai Chi. 

 

Vid kvalitativa undersökningar är det forskaren som betraktas som själva instrumentet. Det 

innebär att forskaren mer aktivt gentemot kvantitativa undersökningar samlar in data och 

tolkar det empiriska materialet.94 I min undersökning har jag i så stor utsträckning som 

möjligt försökt att inte låta personliga värderingar och fördomar styra det empiriska 

materialet, alltså gymnasieelevernas berättelser. Men en huvudsaklig förutsättning för att 

undersökningen skulle ta fart, var att eleverna behövde erfara Tai Chi. Därför är det jag själv 

som bedrivit programmet. Under mitt bedrivande av programmet finns det givetvis tendenser 

till att mitt egna agerande skulle kunna påverka det empiriska materialet då teorin och tidigare 

forskning uppmärksammat att pedagogen/omgivningen har stor inverkan över idrottsutövares 

estetiska erfarenheter. Detta är således en svaghet i undersökningen. Med mer tid och större 

tillgänglighet på Tai Chi instruktörer hade forskaren kunnat inta en mer passiv roll. En roll 

som inte hade haft lika stor påverkan över det empiriska materialet samtidigt som programmet 

hade bedrivits av en behörig Tai Chi instruktör, vilket är två faktorer som skulle kunna ha 

stärkt kvaliteten ytterligare. Samtidigt som undersökningen tillskrivs flertalet fördelar, en 

större sådan kan kopplas till det pragmatiska kriteriet, vilket handlar om det praktiska 

värdet.95 Resultatet indikerar nämligen att Tai Chi varit en fördelaktig metod när det kommer 

till mental träning och spänningsreglering, vilket uppvisar tendenser till att idrottslärare med 

hjälp av forskning och de resurser som finns tillgängligt på skolor kan ta sig an nya metoder 

och bemöta ungdomars vardagliga problem. 

 

Utifrån en medvetenhet om att jag kunnat ha stor inverkan över det empiriska materialet, har 

jag valt att under genomförande av programmet inte betona att programmet syftar till mental 

träning och spänningsreglering, det gjorde endast veckan innan programstart. Likväl har jag 

också valt att förmedla i informationstexten i relation till berättelserna att de ska "berätta om 

den Tai Chi vecka som varit", inte berätta om den Tai Chi vecka som varit med fokus på 

                                                 
94 Ibid., 32.  
95 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert red., Handbok i kvalitativ analys (Liber, Stockholm, 2015), 269. 
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mental träning och spänningsreglering". Detta på grund av att mina förväntningar inte ska 

avspegla elevernas erfarenheter. Jag har också frekvent redogjort för gymnasieeleverna om 

undersökningens etiska hänsynstaganden, för att främja ett genuint berättande. Nämnvärt är 

dock att mitt etiska hänsynstagande beträffande att avstå från former som kan förknippas med 

religion och dylikt inte riktigt uppfylldes. Då en elev i sin berättelse skildrat Tai Chi som 

något för troende. Det förblir dock osagt om det berodde på formerna det skulle likväl kunna 

vara musiken eller videoklippen eller en kombination. Hursomhelst synliggörs att det krävs 

noggrannhet och medvetenhet vid planering och bedrivande av Tai Chi. Då jag bedrivit Tai 

Chi programmet under en längre tid har jag också kunnat skapa mig en bild av deltagarnas 

sociala verklighet. Det innebär i sin tur att jag lättare kunnat uppfatta och tolka elevernas 

upplevelser som de skildrat i deras berättelser. Dessutom har det blivit lättare att hantera och 

förstå det språkbruk som aktualiserats, vilket också varit behjälpligt för att kunna tolka deras 

berättelser.96 Att reflektera över min egna roll som jag gjort ovan samt visa på förståelse för 

genomförandets styrkor och svagheter är något som kopplas till kvalitetskriteriet 

perspektivmedvetenhet.97 

 

Valet av berättelser som insamlingsmetod har varit fördelaktigt ur många aspekter. Bland 

annat har det varit ett effektivt sätt att samla in estetiska erfarenheter från nästintill alla 

deltagare. Det är tänkbart att intervjuer eller fokusgrupper skulle kunna anammas också men 

då riskerar antingen forskaren eller klasskamraten att påverka deras åsikter. Med tanke på 

berättelsers förmåga att förmedla inre verkligheter kombinerat med att den framhävs som mer 

anonymt gentemot andra tänkbara tillvägagångssätt har jag upplevt det som mycket 

fördelaktigt i min studie. Med tanke på min intima närvaro under en längre period skulle en 

intervju av något slag inneburit att jag närvarat på ett annat sätt, vilket skulle kunna förminska 

gymnasieelevernas förmåga att skildra ärliga resultatet då de är rädda att såra mig och den 

relation som skapats under perioden. 

 

Genom att låta eleverna berätta över deras skoldatorer har det också blivit mer tillgängligt för 

mig att läsa och tolka vilket också stärker kvaliteten gentemot vanligare berättelseformer i 

form av papper och penna. Då det kan vara otydligt och svårt att tolka olika handstilar. Det 

bör också understrykas att det inte bara varit fördelaktigt för mig som undersökare, utan likväl 

                                                 
96 Bryman 440–441. 
97 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert, 268. 
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för gymnasieeleverna. Under skrivandet uppkom föga funderingar över hur särskilda ord 

stavas. Tack vare Words automatiska rättstavningsprogram kombinerat med enkelheten att 

komma åt hjälpmedel som Google-translate. Trots fördelar skulle jag också vilja 

uppmärksamma två större nackdelarna med det här tillvägagångssättet. Titt som tätt hände det 

att elever glömde att ta med sig sin dator till idrottslektionen. Då idrottssalen låg en bit bort 

från skolan var inte tal om att återvända för att hämta den. I den bemärkelse tillskrivs min 

datainsamlingsmetod mindre flexibilitet gentemot papper och penna. Den andra nackdelen 

handlar om kopiering från tidigare skrivna berättelser. Genom att förhålla sig till tre särskilda 

dokument istället för ett dokument har dock visat sig effektivt då tendenser till kopiering i 

deras berättelser varit nästintill obefintliga.  

 

I analysen har jag förhållit mig till kraven för innebördsrikedom och struktur genom att citera 

gymnasieelevernas berättelser i sin helhet, vilket ger upphov till fylligare beskrivningar. Jag 

har också strukturerat upp analysen utifrån flertalet olika teman där varje tema innehar en kort 

beskrivning. Dessutom har jag använt mig av kategorier inom olika teman för att ytterligare 

tydliggöra strukturen samtidigt som det förser min analys med en större sensivitet. Vidare har 

jag använt mig av ett pragmatiskt perspektiv. Teorin var behjälplig som vägledning och 

fördjupning av studiens analys, då den har hjälpt mig att göra gymnasieelevernas estetiska 

erfarenheter till något mer än beskrivande. Det har således varit möjligt att identifiera 

förändringar i mötet med Tai Chi som analyserats gå mot eller bort från mental träning och 

spänningsreglering, vilket har påvisat vilka funktioner estetiska erfarenheter får i förhållande 

till Tai Chi. Mina teoretiska utgångspunkter har även varit behjälplig vid studiens 

metodologiska val. Framförallt då den uppmärksamma en tydlig koppling till känslor, vilket 

resulterade i att eleverna instruerades om att berätta om vilka känslor som infunnits.98  

8.3 Undersökningens kunskapsbidrag 

Som gått att utläsa i tidigare forskning har Tai Chi framhävts utifrån en mängd hälsofördelar 

men trots det har Tai Chi inte letat sig in i idrottsundervisningen på svenska skolor. Den här 

undersökningen påvisar dock att Tai Chi är användbart och genomförbart även när det 

kommer till idrottsundervisning i Sverige, eftersom bland annat flertalet gymnasieelever 

skapat relationer i mötet med Tai Chi som rört sig mot olika mål som återfinns i ämnesplanen. 

Undersökningen har också bekräftat att den kunskap som poängterats i bakgrund, tidigare 

                                                 
98 Ibid., 268-269. 
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forskning och teori varit betydelsefull, då till exempel gymnasieeleverna skrivit i sina 

berättelser att de lärt sig de olika former och förstår rörelserna och att programmet i stor 

utsträckning går mot de planerade syftena. Därmed anser jag att undersökningen har ett 

praktiskt värde, framförallt för blivande ämneslärare med inriktning idrott och hälsa. 

Undersökningen har också klargjort att estetiska erfarenheter har en viktig funktion även när 

det kommer till idrottsaktiviteter som Tai Chi.  

 

Då forskning om estetiska erfarenheter i relation till Tai Chi är nästintill obefintlig kombinerat 

med bristfällig forskning om Tai Chi i svenska skolor, behövs mer forskning i denna sfär. 

Forskningen behöver också vidgas beträffande elevperspektivet i förhållande till Tai Chi då 

tidigare forskning genomsyrats av att mäta och kvantifiera effekter istället för att låta eleverna 

sätta egna ord på eller samtala om sina upplevelser. 

8.4 Slutsats 

Programmet har varit användbart för majoriteten av gymnasieeleverna i klassen, eftersom det 

klargjorts att under tid eller i en särskild omgivning gett upphov till estetiska erfarenheter som 

har en positiv funktion. Det vill säga Tai Chi har visat sig meningsfullt då det rör sig mot de 

planerade syftena. Därför skulle jag vilja hävda att jag lyckats tillgodose gymnasieeleverna 

med en teknik, konst, poesi i rörelse, strategi, som kan tillämpas vid psykiska besvär. 

Däremot är det fortfarande en skara elever som inte ser Tai Chi som en användbar och 

meningsfull metod när det gäller mental träning och spänningsreglering. Åtminstone har i alla 

fall somliga av dessa elever förstått att Tai Chi kunnat vara det men genom estetiska 

erfarenheter som präglas av tråkighet och att det är skit har relationen eleverna skapat i mötet 

med Tai Chi haft en funktion som går bort från mental träning och spänningsreglering. Ett 

fåtal har inte skildrat något syfte i relation till Tai Chi, vilket innebär att Tai Chi inte varit 

användbart eller meningsfullt i något avseende. Det har visat sig aktuellt när estetiska 

erfarenheter präglas av både mer och mindre smak- och lustfyllda upplevelser, vilket tenderar 

att få en funktion som gör det svårt för gymnasieeleverna att finna ett syfte i mötet med Tai 

Chi. Undersökningen har därmed klargjort att estetiska erfarenheter är flytande och har en 

betydande funktion även när det kommer till Tai Chi. 
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Bilaga 1: Skolanpassat Tai Chi program med fokus på mental 
träning och spänningsreglering  
Programmet: Programmet varade i tre veckor och bestod av nio lektioner, 
klassen hade tre lektioner i veckan, varje lektion var en timme.  Formerna i 
programmet är för nybörjare och är hämtad från 
https://www.youtube.com/watch?v=7D7qAQ720x8, 
https://www.youtube.com/watch?v=6w7IS8_UzHM&t=636s och 
https://www.youtube.com/watch?v=vHBR5MZmEsY. Lugnande musik tillämpades flitigt 
och en del lektioner gjordes även i halvklass. Den andra halvan som inte deltog i Tai Chi 
programmet hade istället idrottsundervisning med deras idrottslärare. 
Övergripande syften: Mental träning och spänningsreglering 
 
Lektion 1: 
Uppvärmning: i 15 minuter, rörelserna är hämtad från: 
https://www.youtube.com/watch?v=7D7qAQ720x8 , mellan 15:00-30:00 i videon.  
Aktivitet: Formfokus, enbart fokus på "the opening" en grundform. Den simplifierades 
genom att låta gymnasieeleverna sitta på knä först och enbart göra handrörelserna, sedan stod 
vi upp och utförde formen i sin helhet (kopplade på benen). Efter 20 minuter upplevde jag att 
det blev lite utdraget och tröttsamt för eleverna, valde därmed att bryta och belysa 
kampsportsaspekten av Tai Chi. De delade in i par och jag demonstrerade "the opening" ur ett 
kampsportsperspektiv.  
Avslutning: Återkoppling och utövande av "the opening" i sin helhet ett fåtal gånger. 
Därefter avslutade vi med att stå i "the opening" och andas lugnt 5-8 gånger. 
 
Lektion 2: 
Uppvärmning: i 15 minuter, rörelserna är hämtad från: 
https://www.youtube.com/watch?v=7D7qAQ720x8 , mellan 15:00-30:00 i videon.  
Aktivitet: Formfokus, "the opening". Införde även två nya former "pushing breath" och 
"Dong  Chuai serves tea". "Dong  Chuai serves tea" såg jag flertalet tyckte var svår, därmed 
gick vi igenom formen arm för sig. Vi fokuserade således på en arm i taget för att så 
småningom koppla på båda och göra det samtidigt. Efter ett tag upplevde jag att det blev lite 
utdraget och tröttsamt för eleverna, valde därmed att bryta och belysa kampsportsaspekten av 
Tai Chi. De delade in i par och vi gjorde "pushing hands".99  
Avslutning: Återkoppling och utövande av alla tre former. Därefter avslutade vi de sista tio 
minuterna med utföra en andningsövning från 
https://www.youtube.com/watch?v=7D7qAQ720x8, mellan 30:00-36:00 i videon. 
 
Lektion 3: 
Uppvärmning: Gick runt både baklänges och framlänges och övade på fotupptagning och 
fotnedsättning. 
Aktivitet: Formfokus, Repetition av "the opening", "pushing breath" och "Dong  Chuai 
serves tea" sedan infördes en ny form kallad "Golden rooster stands on one leg".  
Avslutning: Stå i "the opening" och andas naturligt 2-3 minuter. Därefter avsattes 20-30 
minuter mot slutet av lektionen till elevernas berättelser.  
 
                                                 
99Paul Crompton, Tai chi för hälsa och motion(Västerås: Ica förlaget, 1996), S 50-55.  
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Lektion 4: Halvklass i klassrum 
Första 15 minuterna ägnades åt att kolla på 
https://www.youtube.com/watch?v=7D7qAQ720x8, mellan 00:00-15:00 i videon förklarar 
han och redogör lite mer om Tai Chi är samt hur man rör sig och gångteknik. 
Därefter flyttade vi undan bänkar för att eleverna och även jag själv skulle kunna få utrymme 
att följa instruktören på videon. Han gick grundligt igenom hur man lyfter upp och sätter ner 
foten samt en ny form "parting the wild horse's mane". Vi följde honom i 35 minuter därefter 
fixade vi i ordning klassrummet och hade en kort diskussion om videon och rörelserna.  
 
Lektion 5: Halvklass i klassrum 
Samma upplägg som lektion 4. 
 
Lektion 6: Åter helklass i idrottssalen 
Uppvärmning: Gick runt både baklänges och framlänges och övade på fotupptagning och 
fotnedsättning som eleverna fick träna på i halvklass, detta gjordes till lite mer fartfylld 
musik. 
Aktivitet: Formfokus, Repetition av "the opening", "pushing breath" och "Dong  Chuai 
serves tea", "Golden rooster stands on one leg" och avslutningsvis den senaste och sista 
formen i programmet  "parting the wild horse's mane". Rörelserna gjordes först mer separat 
för att sedan väva in de olika formerna till lite lugnare låtar. 
Avslutning: Sista 20 minuterna ägnades åt elevernas berättelser. 
 
Lektion 7: Halvklass 
Uppvärmning: Repetition av "the opening", "pushing breath" och "Dong  Chuai serves tea", 
"Golden rooster stands on one leg" och avslutningsvis "parting the wild horse's mane". 
Aktivitet: Formerna utförs till olika musik gener, där formerna görs i en serie istället för 
separat. Det börjar med mer fartfylld musik med ett högt tempo för att mynna ut i att göra 
rörelserna till väldigt lugn musik. 
Avslutning: Stretch till lugnande musik 
 
Lektion 8: Halvklass  
Samma upplägg som lektion 7  
 
Lektion 9: Helklass 
Aktivitet: Tai Chi utifrån de former vi gått igenom till meditativ musik tog mellan 20–30 
minuter. 
Avslutning: Berättelse dags sista 20 minuterna för att sedan runda av och tacka för mig. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7D7qAQ720x8
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