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” Learning is never cumulative; it is a movement of knowing which has no beginning and 

no end. - Bruce Lee” (Motivationgrid, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
 

 

Intresset för kampkonst influerade aktiviteter har ökat hos svenska skolungdomar. Dock visar 

forskning att en stor andel lärare i ämnet idrott & hälsa saknar kunskap om kampkonst, vilket 

har medfört att få känner sig bekväma att undervisa om det. I denna litteraturstudie kommer 

kampkonst diskuteras i relation till vilket pedagogiskt lärandeinnehåll, vilka lärandeprocesser 

och hälsoaspekter det erbjuder såväl som hur det kan organiseras i skolpraktiken. Genom att 

söka brett i flera databaser om kampkonst och använda både fritextsökning och avancerad 

sökning har flera vetenskapliga artiklar av relevans hittats. Forskning visar att kampkonst inte 

enbart handlar om fysiska aspekter som hand- och fottekniker utan även har ett rikt lärandein-

nehåll av fysiska, mentala, sociala och kulturella aspekter som kan anses ha bäring mot idrott 

& hälsas centrala innehåll och kunskapskrav. Studiens huvudsakliga bidrag kan tillhandahålla 

idrottslärare med verktyg till att skapa goda förutsättningar för en vidare tillämpning av kamp-

konst influerade aktiviteter i praktiken och därigenom tillgodose elevernas växande intresse 

gällande kampkonst. Följande slutsatser har kunnat dras av studien: 1) kampkonst erbjuder ett 

rikt lärandeinnehåll med flera dokumenterade hälsoeffekter som kan kopplas till idrott & häl-

sas centrala innehåll och kunskapskrav, 2) kampkonstens lärandeinnehåll inbegriper en trä-

ningskultur som omfattas av principer och regler, samt en lära om respekt för sina medmänni-

skor och självkontroll vilket kan anses bidra till ett livslångt lärande, 3) forskning visar på 

flera intressanta undervisningsmetoder som är kompatibla med idrottsundervisning för skol-

ungdomar. Till exempel digitala verktyg och TGFU- metoden. 

Nyckelord: Kampkonst, pedagogik, lärandeinnehåll, lärandeprocesser, hälsa 
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1. Introduktion  

 

 

Utifrån ämnet idrott och hälsa syfte beskrivs att ”Undervisningen ska utgöras av fysiska akti-

viteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra 

till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och 

mål” (Skolverket, 2011, s. 1). Flera undersökningar visar att intresset för kampkonst hos skol-

ungdomar har ökat (Winkle & Ozmund, 2003; Statens offentliga utredningar, 2003:24). Vad 

avser det ökade intresset för kampkonst i skolan kan det bero på att kampkonsterna judo, ka-

rate och taekwondo kommer vara med i nästa OS (Senator, 2016). Även flera svenska skolor 

har ansökt om att få öppna idrottsgymnasium med kampkonst som inriktning (Petterson, 

2016). Dock utan något större resultat eftersom 1) det finns en allmän kritisk syn på kamp-

konst i samhället och skolan (Harr, 2010), 2) skolorna har antingen dragit sig ur eller väntar 

svar hos skolverket (Harr, 2010; Norinder, 2016), 3) få lärare innehar tillräcklig kompetens 

för att undervisa i kampkonst (Na, 2009). Oavsett om allmänheten har en kritisk syn på kamp-

konst eller att skolor väntar på svar, visar studier att kampkonst träning bidrar till positiva 

psykologiska effekter (Fuller 1988).  

 

Fuller (1988) diskuterar att kampkonst inte enbart handlar om självförsvar utan också lika 

mycket om estetiska och artistiska utryck samt psykiskt välbefinnande. Även Winkle och 

Ozmun (2003) understryker att kampkonst skulle vara ett intressant tillskott för idrott & hälsa, 

eftersom det bidrar till att utveckla elevernas psykomotoriska och affektiva färdigheter. Forsk-

ning visar också att kampkonst kan bidra till ett livslångt lärande både fysiskt och mentalt, det 

vill säga förmågor som är bra vid stresshantering (Milligan et al 2017).  

 

Sammantaget är dessa hälsoeffekter gynnsamma för skolan och dess elever då undervisningen 

utifrån ämnets centrala innehåll ska innefatta spänningsreglering och mental träning (Skolver-

ket, 2011, s. 3). Särskilt med tanke på hur den svenska skolan ofta utpekas befinna sig i kris, 

med allt mer stressade och stillasittande elever (Faskunger, 2013; Philblad, 2017; Robson, 

2013; TT, 2019; Wästlund 2015). Dock är det inget nytt fenomen, skolan har alltid varit ett 

fokus för kritik från flera håll, eftersom det är en av samhällets centrala nycklar för utveckling 

(Liedman, 2012). Men att implementera kampkonst influerade aktiviteter kanske inte är det 

fullvärdiga svaret på skolans problem med stressade och stillasittande elever. Däremot kan 
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kampkonstens mentala, artistiska, motoriska och rytmiska innehåll bistå eleverna med flera häl-

sobärande effekter (Winkle & Ozmund, 2003). Det är här intresset för denna studie grundar sig. 

Nämligen att försöka fastställa kampkonstens pedagogiska innehåll, lärandeprocesser och häl-

soeffekter. Forskningen är begränsad inom detta område och det finns få systematiska littera-

turstudier som fokuserat på kampkonst influerade aktiviteter i skolmiljö. Därmed är förhopp-

ningen att denna litteraturstudie ska bidra med utökade kunskaper och hjälpa idrottslärare att 

förstå och diskutera hur kampkonst vidare kan tillämpas i idrott och hälsa. Antingen som ett 

kompletterande moment till idrott och hälsas olika teman, till exempel dans och gymnastik eller 

som ett eget innehåll. Framförallt i syftet i hur vi lärare kan skapa undervisningsaktiviteter för 

ungdomars intresse och engagemang (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att analysera och sammanställa tidigare forskning om kampkonst utifrån 

idrottslärares perspektiv och undervisning inom idrott- och hälsoundervisning. Genom att un-

dersöka vilket pedagogiskt lärandeinnehåll, lärandeprocesser och hälsoaspekter kampkonst kan 

erbjuda till idrott och hälsa. Men även hur det kan organiseras i skolpraktiken, är förhoppningen 

att inspirera och fylla en praktisk kunskapslucka för lärare. Således att de vågar tillämpa kamp-

konst influerade aktiviteter i praktiken för sina elever.  

 

Frågeställningar:  

1. Vilket lärandeinnehåll och vilken lärandeprocess kan kampkonst influerade ak-

tiviteter omfatta i skolpraktiken? 

2. Vilka hälsoeffekter kan kopplas till kampkonst som lärandeaktivitet? 
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2. Bakgrund 

 

 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattad bild om vad kampkonst är och varför det kan vara 

relevant för idrott & hälsa. Kampkonst beskrivs sammanfattningsvis i ett tema och studien har 

inte gått djupare in på beskrivning rörande varje enskild stil. 

 

2.1 Vad är kampkonst?  

 

Det finns olika samlingsnamn på kampidrotter, till exempel kampsport och kampkonst (SOU, 

2003:24). Skillnaden mellan de är stor eftersom kampsport syftar på själva tävlingsmomentet 

och kampkonst omfattar ett större perspektiv, som även inbegriper mentala aspekter och livsfi-

losofi (Brown & Johnson, 2000). Därför kommer kampidrotter i denna uppsatts beskrivas som 

kampkonst och inte kampsport. 

 

Kampkonst har utvecklats överallt i världen där krig och stridigheter existerat. Arméer har trä-

nats i närstrid och vapenhantering i syfte att hitta det effektivaste sättet att avvärja ett anfall med 

eller utan vapen. Definitionen av kampkonst omfattar flera olika kampidrotter av traditionell 

art såväl som modern (Aikido, 2019). I kampkonst praktiserar utövarna allt från handtekniker, 

fottekniker, grepp, kast, fallteknik och brottning (Carruthers, 1998). Därutöver finns ett antal 

stilar där deltagarna använder redskap av olika slag, till exempel “käppar” eller redskap för 

fäktning. Tyngdpunkten vid handgemäng och vapenträning ligger på olika försvarstekniker 

(SOU, 2003:24).  

 

Det finns många olika kampkonster i världen. Enligt rapporten från statens offentliga utred-

ningar (SOU, 2003:24) är karate, judo, taekwondo de största kampkonsterna i Sverige. Följt av 

aikido, jiujitsu, capoeira, kickboxning, thaiboxning, thai chi och boxaerobics (SOU, 2003:24). 

Dock är skillnaderna mellan kampkonsterna stora. Enligt Brown och Johnson (2000) skiljer de 

sig åt genom namn, terminologi, metod, tekniker och filosofi. Men kanske den största skillna-

den är om det finns ett tävlingsmoment i stilen, eller om träningen huvudsakligen går ut på 

personlig utveckling (Michaelson, Ronnenberg, Walsh & Linden, 2000). 
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2.2 Vem tränar kampkonst? 

 

Enligt statistik från SOU (2003:24) har kampkonst som idrott utvecklats till att bli en av de 

största träningsformerna i Sverige. Rapporten visar på att det finns tusentals olika kampkonst-

klubbar i landet med över hundratusen utövare. Intresset verkar inte svalnat utan Na (2009) 

visar i sin studie att det har ökat. De som tränar är främst män, även om de flesta klubbar erbju-

der träning för alla. Utav de som tränar är det en väldigt liten andel som tävlar aktivt och statistik 

visar att antalet aktiva tävlande kampkonstutövare ligger mellan fem och tio procent (SOU, 

2003:24).  

 

2.3 Varför tränar människor kampkonst? 

 

Människor tränar kampkonst av många anledningar. Enligt Michaelson et al. (2000) tränar de 

flesta för att de är intresserade av självförsvar eller som fysisk aktivitet. Andra människor tränar 

kampkonst då träningsformen bidrar till ett ökat välbefinnande, självförtroende, självkänsla, 

samt en personlig utveckling eller för att det är roligt och socialt (Michaelson et al., 2000). 

Vidare diskuterar Sandford och Gill (2019) att människor även tränar kampkonst som ett sätt 

att utmana sig själva, eftersom de utsätter sig för fara då träningen omfattar farliga attacktekni-

ker. Således är det ett sätt att möta sina rädslor. En annan aspekt till varför människor tränar 

kampkonst kan vara att det råder låg skaderisk. Zetaruk, Violan, Zurakowski, och Micheli. 

(2000) visar utifrån sin studie att de främsta förekommande skadorna är blåmärken.  

 

2.4 Principer och regler 

 

Gemensamt för de flesta kampkonster är att de inramas av en grundläggande filosofi, ett sätt att 

vara och tänka på. Till exempel är kampkonster från Asien starkt influerade av buddistiska och 

taoistiska seder, vilket medfört en tro på en icke våldskultur (Brown & Johnson, 2000). Samti-

digt har de också medfört en del principer i form av ett regelverk (Twemlow & Sacco, 1998). 

Regelverket omfattar, till exempel att aldrig missbruka kampkonst. Det vill säga att inte an-

vända kunskaperna till något annat än självförsvar (Twemlow & Sacco, 1998). Regelverket är 

även till för att fostra de som tränar till ödmjukhet, hänsyn och respekt för andra. Sammantaget 

kan regelverken anses vara kampkonstens fostringsbidrag och sociala funktion i samhället, 
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eftersom utövarna fostras antingen medvetet eller omedvetet in i regelverket (SOU, 2003:24).  

Instruktörer och ledare fyller därför en central roll för att upprätthålla regelverket, eftersom 

deras roll likt en lärare på skolan omfattar ett mentorskap och blir således en förvaltare och 

ordningshållare över dessa regler (Twemlow & Sacco, 1998). Utövare som bryter mot reglerna 

riskerar att bli uteslutna från sitt förbund, det vill säga att de aldrig får komma tillbaka. För att 

vidare förstå och beskriva kärnan i regelverket närmare så kan det sammanfattas med ordet 

disciplin eller ha tålamod för det man gör (SOU, 2003:24). 

 

2.5 Träningsformer 

 

Kampkonst skiljer sig beroende på vilken stil man tränar. Generellt omfattas kampkonst träning 

allt från grundträning, sparring (lätt kamp mot en motståndare) men också självförsvarstekni-

ker. Utöver dessa innehar flera kampkonster även en ytterligare träningsform. Till exempel i 

karate finns träningsformen kata, och i taekwondo kallas det för pomsea och tul (Aljadeff-

Abergel, 2011; Na, 2009). Träningsformerna är relativt lika varandra och därför har jag valt att 

benämna dessa i studien som mönster. Denna träningsform utgörs av grundläggande försvars 

och attacktekniker, som utförs i en logisk och bestämd ordning. I mönsterträning övas det på 

att uppvisa koncentration, uthållighet, andningskontroll, kraftpotential, styrka, uthållighet, 

rytm, balans, elegans och hastighet i teknikerna (Carruthers, 1998).  

Michaelson et al. (2000) beskriver att kampkonst som träningsform stärker motoriken hos sina 

utövare, särskilt för barn med motoriska brister. Kampkonst kan därför vara en fördelaktig trä-

ningsform för idrott och hälsa. Särskilt när Ericsson (2005) visar att många barn i Skandinavien 

har motoriska brister. Till exempel i form av att deras rörelser är klumpiga, dåligt samordnade, 

slängiga och oprecisa (Ericsson, 2005).  

 

2.6 Kampkonst som lärandeprocess  

 

Kampkonst undervisning sker generellt i grupp med andra och en instruktör. Därmed kan kamp-

konstundervisning ses som ett socialt sammanhang och innefattar ett sociokulturellt lärande. 

Det vill säga att man lär sig nya kunskaper tillsammans och genom andra (Säljö, 2014). Dock 

enligt Twemlow och Sacco, (1998) har instruktören eller mästaren en central roll i elevernas 

lärandeprocess. Detta eftersom hen likt en lärare på skolan är den som ansvarar för utformning 

av innehåll, samspelet och läroprocessen (Twemlow & Sacco 1998). 
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De flesta kampkonster innefattar ett graderingssystem och kan anses ha likhet med skolans olika 

kunskapskrav och kunskapsnivåer i form av betyg (Skolverket, 2011; Winkle & Ozmun, 2003). 

De olika kunskapsnivåerna i kampkonst symboliseras av bälten i olika färger, vitt symboliserar 

nybörjare nivå och svart den högsta nivån. Det svarta bältet är sedan uppdelat i flera olika grader 

som kallas för dangrader. Graderna har ofta ett symboliskt värde och en teoridel. Vitt visar på 

okunnighet medan svart visar det motsatta, till exempel mognad och kunnighet (Winkle & 

Ozmun, 2003). För elever som önskar nå en högre grad (bälte) behöver de visa prov på sina 

kunskaper. Det görs genom gradering och kan anses till viss del liknas med ett kunskapsprov i 

skolan. Under gradering finns en mästare som ber eleven visa prov på sina färdigheter. Om 

eleven klarar testet erövrar hen en ny grad (Winkle & Ozmun, 2003). Sandford och Glenn 

(2019) diskuterar att elever som bemästrar nya grader också upplever ökad måluppfyllelse. Det 

i sin tur leder till att elever vågar sträva efter nya grader, även utanför träningen.  

 

2.7 Varför kampkonst i skolan? 

 

Skolan innehar ett fostringsuppdrag baserat på normer och värden. Enligt skolverket (2011) ska 

”Utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket, 2011, s. 1). 

Även kampkonst som tidigare diskuterats omfattas av principer, normer och värden. Genom att 

tillämpa kampkonst med sitt regelverk i idrott och hälsa kan det fungera som ett övningsmaterial 

för eleverna och därigenom parallellt bistå med skolans fostringsuppdrag.  

 

Michaelson et al. (2000) diskuterar att kampkonst kan vara ett fördelaktigt undervisningsalter-

nativ till idrott och hälsa. Förutom att elever lär sig självförsvar kan kampkonst med sitt tekniska 

rörelseinnehåll av kamptekniker och rörelsefång förbättra elevers kognitiva, psykomotoriska 

samt affektiva utveckling (Michaelson et al., 2000). Även Fuller (1988) visar i sin studie att 

kampkonst träning har en positiv påverkan på sina utövare gällande psykomotoriska färdig-

heter, självreglering, självförtroende och självkänsla. Psykomotoriska färdigheter är olika typer 

av perceptuella, motoriska och manuella färdigheter, som kräver tid, fokus och tålamod för att 

utvecklas. Till exempel att lära sig jonglera eller balansera (Ellström, 1992; Hilfiger, 2018). 

Begreppet självreglering är svårdefinierat eftersom det omfattar flera processer i en. Rozental 

(2016) beskriver självreglering som förmågan att förändra och anpassa vanemässiga och ore-

flekterade responser. Det innebär att vi agerarar mer i linje med våra långsiktiga mål och 
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värderingar, snarare än att falla till föga för det impulsiva och ogenomtänkta (Rozental 2016). 

Självreglering kan därmed ses som en förmåga att hushålla sina resurser och ett sätt att uppnå 

våra mål genom att lära sig anpassa sig efter olika situationer (Rozental, 2016). Vidare rörande 

begreppen självförtroende och självkänsla är dessa två helt olika saker. Enligt Törnblom (2005) 

kan självförtroende beskrivas som en stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga att prestera. 

Det handlar om en tilltro att klara av till exempel uppsatta mål, att få saker gjorda eller klara av 

sina utmaningar (Törnblom, 2005). Självkänsla kan enklast beskrivas som sin egen personliga 

uppskattning av sig själv och sitt inre värde. Men också hur man definierar sig själv som män-

niska. Det kan ses i hur individer med god självkänsla besitter en större medvetande grad om 

sina möjligheter och begränsningar, det vill säga vad man som individ klarar av (Ifokus, 2019; 

Törnblom, 2005). Kampkonstens hälsoeffekter kan vidare förstås genom begreppet empower-

ment, som enligt Askheim och Starrin (2007) innehåller tre nyckelfaktorer som är styrka, makt 

och kraft. Det vill säga att känna sig stark och kraftfull, vilket kan utvecklas genom att lära sig 

självförsvar (Michaelson et al., 2000).  

 

Sammantaget är psykomotoriska färdigheter, självreglering, självförtroende, självkänsla intres-

santa för skolan och i undervisning av ämnet idrott & hälsa. Detta eftersom de påverkar elevers 

möjligheter att lyckas i både skolan och samhället. Dock är det viktigt att poängtera att även 

om kampkonsten i sig kan innebära detta är det inte säkert att resultatet blir detsamma inom 

ramarna för skolundervisning. Det är här vad studien syftar till att undersöka möjligheterna 

genom frågeställningarna 1) vilket lärandeinnehåll och vilken lärandeprocess kan kampkonst 

influerade aktiviteter omfatta i skolpraktiken, 2) vilka hälsoeffekter kan kopplas till kampkonst 

som lärandeaktivitet? 

 

3. Metod 

 

 

Valet av metod för denna studie är en systematisk litteraturstudie. En litteraturstudie är en sys-

tematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. Litteratu-

ren som granskas utgörs av vetenskaplig litteratur, det vill säga vetenskapliga publikationer, 

som artiklar i vetenskapliga tidskrifter (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Ge-

nom att söka brett i olika databaser utifrån det valda ämnesområdet, var det möjligt att skanna 
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av det valda ämnesområdet. Efter sökningarna upptäcktes det tillräckligt med relevanta veten-

skapliga artiklar för att besvara syftet och frågeställningarna (Eriksson Barajas et al., 2013). 

 

3.1 Inklusions och exklusionskriterier 

 

Insamling av vetenskapliga artiklar har utgått från studiens syfte och frågeställningar med till-

hörande inklusions- och exklusionskriterier, vilka framgår i figur 1. 

 

Figur 1: inklusions- och exklusionskriterier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes sökningar från olika fält (se 

bilaga 1), allt från psykologiska, sociologiska, antropologiska, pedagogiska, motoriska, och 

hälsomässiga studier rörande kampkonst har tagits med (se bilaga 3). Vad avser de första in-

klusions- och exklusionskriterier har enbart kampkonster med handgemäng fokuserats. Detta 

eftersom vapenhantering innebär en utökad säkerhetsrisk, vilket gör sådana kampkonst influe-

rade aktiviteter svårare att tillämpa i skolan. Vad avser andra inklusionskriteriet valdes det uti-

från de första sökningarna på databasen ERIC (se bilaga 1). Genom att enbart söka på ”martial 

arts” upptäcktes en blandning av relevanta studier för uppsatsen. Studiernas årtal för publicering 

var av både äldre och nutida karaktär, vilket innebar att sökprocessen fortsattes med en inklu-

dering av äldre studier i loppet av ett 20-årigt spann. Ett annat skäl till det valda kriteriet är att 
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• Empiriska studier, interventionsstudier, inter-

vjustudier, originalartiklar (”Peer- reviewed”) 
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flera studiers referenslistor innehöll äldre studier. Det tredje inklusionskriteriet valdes utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Det sista inklusions- och exklusionskriterier valdes utifrån 

de bestämda bedömningskriterierna för studien.  

 

3.2 Datainsamling och databaser 

 

Insamling av forskning i form av vetenskapliga artiklar har genomförts på olika sätt (Se bilaga 

1). På Örebro Universitet ges det tillgång till söktjänsten Primo och flera databaser. Den inne-

håller universitetsbibliotekets böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar och open access-arkiv. 

Genom Primo har flera relevanta vetenskapliga artiklar utifrån studiens syfte och frågeställ-

ningar identifierats i olika databaser. Förutom sökning i Primo har även sökningar genomförts 

på databaserna ERIC, Google Scholar, PsycINFO, Pubmed, Sportdiscus, och Science Direct. 

Dessa valdes eftersom de dels erbjuder vetenskapliga artiklar inom det valda vetenskapliga om-

råde för studien som är idrottsvetenskap, dels även utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

3.3 Sök- och urvalsprocess 

 

Gällande sökprocessen har både fritextsökning, avancerad sökning använts (se bilaga 1). Vidare 

har sökorden använts enskilt eller i kombination med andra ord. Även trunkering har använts. 

Sökorden var: ”Martial arts”; ”physical education”; ”physical activity”; ”Schools”; ”Self-de-

fence”; ”didactics”; “teaching”; “Taekwondo”; “Karate”; “Kung fu”; “intervention”; “learn-

ing”; “content”; “health”; “Teenager”; “Teaching games for understanding”; “Pedagogy” (se 

bilaga 1). För att hitta relevanta artiklar utifrån studiens syfte och frågeställningar samt de valda 

inklusions- och exklusionskriterier genomfördes en urvalsprocess bestående av fyra steg (se 

bilaga 1). Dessa var 1) efter läsning av rubriker, 2) efter läsning av abstract, 3) efter läsning 

av artikel, 4) vald artikel. Till exempel genomfördes en första sökning i databasen ERIC med 

sökorden “martial arts” och gav 59 träffar (se bilaga 1). Efter läsning av rubriker kvarstod 

tjugotre vetenskapliga artiklar, av dessa lästes artiklarnas abstract vilket gav femton relevanta 

artiklar. Därefter lästes de valda artiklarna snabbt igenom vilket resulterade i att elva artiklar 

valdes ut för ytterligare noggrann läsning. Efter noggrann läsning av kvarstående artiklar valdes 

enbart tre ut, eftersom de uppfyllde studiens syfte och frågeställningar samt de valda inklusions- 

och exklusionskriterier. Totalt genomfördes sexton sökningar i de valda databaserna med 4426 
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träffar, vilket resulterade i att 15 artiklar valdes ut för studien (se figur 2). För en mer detaljerad 

beskrivning av antal sökningar, vilka sökord som använts och databaser se bilaga 1. 

 

Figur 2 Sök- och urvalsprocess:  

 

Databaser, (N)= Antal sökträffar på artiklar i databaserna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urvalsprocess: 

   

Urval 1  

Efter läsning av rubriker 
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Efter läsning av abstract 

(n= 158) 

 

Urval 3 

Efter läsning av artikel 

(n= 70) 

 

Urval 4 

vald artikel  

(n= 15) 

 

 

 

3.4 Manuell sökning och urvalsprocess 

 

Ytterligare sökning har genomförts genom manuell sökning (se bilaga 2). Det innebär att ve-

tenskapliga artiklar har lokaliserats i redan hittad litteratur som varit relevanta för studiens syfte 

och frågeställningar. Den manuella sökningen genomfördes både under och efter sökprocessen. 

Genom att granska referenslistan utifrån redan hittad vetenskaplig litteratur lokaliserades 34 

intressanta artiklar för studien. Därefter genomfördes en granskning och systematisk genom-

gång på samma sätt som tidigare beskrivit i avsnitt 3.3 (urvalsprocess), vilket resulterade att 

sex artiklar hittades (se bilaga 2 och figur 3).  

 

ERIC (n= 59)   PsycINFO (n= 80) 

Google Scholar (n= 2885)   Pubmed (n= 443) 

Sportdiscus (n= 163)   Scince Direct (n=896) 

  Tot: 4426 
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Figur 3. Manuelsökning och urvalsprocess. (N)= Antal sökträffar i artiklarnas referenslistor: 

 

Urval 1 

Efter läsning av 

rubriker 

(n= 34) 

Urval 2 

Efter läsning av 

abstract 

(n= 15) 

Urval 3 

Efter läsning av ar-

tikel 

(n= 7) 

Urval 4 

Vald artikel 

(n= 6) 

 

 

3.5 Kvalitetsgranskning 

 

Kvalitetsgranskning är viktig process i forskning (Bryman, 2011). För denna typ av studie in-

nebär det till exempel att man har använt sig av rätt analysmetod, redovisat och diskuterat sin 

förståelse, att datainsamling är av god kvalité och att resultatet inte förvanskats (Bryman, 2011). 

Vad avser kvalitetsgranskning för denna studie har det genomförts i olika steg. Till exempel 

har rutan ‘peer reviewed’ kryssats i under hela sökprocessen, vilket innebär att enbart artiklar 

som genomgått granskning av andra forskare visas. Vad avser metod bygger denna studie på 

artikelmatris, vilket gör att det är enkelt att följa hur man hittat och tolkat artiklarna. Ytterligare 

försök av kvalitetsgranskning har genomförts under urvalsprocessen genom att se över hur ofta 

artiklarna är citerade. Enligt Bryman (2011) är vetenskapliga artiklar som är väl citerade av 

andra forskare en god indikator på att studien är av god kvalité.  

 

3.6 Etiska överväganden och aspekter 

 

Under val och insamling av vetenskapliga artiklar har det genomförts med åtanke av veten-

skapsrådets (2017) riktlinjer för forskningsetiska principer. Detta har gjorts genom att samla in 

vetenskapliga artiklar av god kvalité som är publicerade i databaser som följer etiska riktlinjer. 

Ytterligare etiska övervägande har gjorts genom granskning av artiklarnas metoddelar, eftersom 

huvuddelen av det insamlade materialet består av intervju-och interventionsstudier. Vad avser 

de valda studierna för denna studie har samtliga beskrivit att de erhållet ett etiskt godkännande 

för studien, eller samtycke för de individer som deltagit i studierna.  

 

Andra etiska aspekter har övervägts och kan ses i studiens tillvägagångsätt. Genom att besk-

riva tillvägagångssättet så utförligt som möjligt på ett öppet sätt samt att inte undanhålla 
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information, ges läsarna möjlighet att kontrollera studiens resultat. Det kan vidare ses hur 

denna systematiska litteraturstudie försökt att bibehålla en god kvalitet. För att bidra och upp-

rätthålla god kvalité har studien präglats av klarhet och en god struktur. Studien har även upp-

märksammat läsaren om vem som är författaren till de olika avsnitten i den här studien. Såle-

des har plagiat undvikits.   

 

3.7 Analysprocess 

 

Valet av analysmetod för denna studie är systematisk litteraturstudie. Även principer för inne-

hållsanalys har använts, vilket innebär att man på ett systematiskt och stegvist sätt klassifice-

rar data, för att lättare kunna identifiera mönster och teman (Barajas et al 2013).  

 

För att identifiera mönster och teman har de insamlade vetenskapliga artiklarna lästs igenom 

flera gånger. Under läsningens gång markerades och antecknades studiernas stycken och resul-

tat som var av vikt för denna studiens syfte och frågeställningar. Därefter sammanfattades ar-

tiklarna in i en artikelmatris (se bilaga 3). Med hjälp av matrisen och sammanställning av artik-

larnas innehåll och resultat har jag systematiskt identifierat faktorer, skillnader och likheter i 

artiklarna, vilket har bidragit till att flera teman identifierats (se bilaga 3). Totalt identifierades 

och sammanställdes fyra teman 1) lärandeinnehåll och lärandeprocess, 2) Mentalträning, 3) 

principer och regler. 4) Fysiologiska och psykologiska hälsoeffekter. Gällande tema 1–3 bidrog 

de till besvarandet av studiens första frågeställning (Vilket lärandeinnehåll och vilken lärande-

process kan kampkonst influerade aktiviteter omfatta i skolpraktiken?) och tema fyra bidrog till 

studiens andra frågeställning (Vilka hälsoeffekter kan kopplas till kampkonst som lärandeakti-

vitet?).  
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4. Resultat 

 

Vad avser resultat kommer de redovisas utifrån de olika teman som upptäcktes i analysproces-

sen. Senare i diskussionen kommer jag besvara frågeställningarna utifrån de olika teman som 

presenteras här. Temana är 1) Lärandeinnehåll och lärandeprocess, 2) Mentalträning genom 

övning av kroppstekniker, 3) Principer och regler, 4) Fysiologiska och psykologiska hälsoef-

fekter.  

 

4.1 Lärandeinnehåll och lärandeprocess 

 

Enligt Na (2009) och Oh (2014) erbjuder kampkonst ett livslångt lärande av fysisk aktivitet och 

rörelse, vilket tar tid att bemästra. Det kan ses genom kampkonstens fysiska innehåll som pri-

märt består av kamptekniker och tränas genom de olika träningsformer som tidigare diskuterat 

i bakgrunden (se, 2.5 Träningsformer). Det är i träningsformerna som själva lärandeinnehållet 

kan avspeglas, men vilket lärandeinnehåll bidrar träningsformerna till?  

 

Utifrån Carruthers (1998) studie diskuterar han att mönster är en central del i flera kampkonster. 

Syftet med mönster enligt Carruthers (1998) är att öva på precision, balans, rörelse och förstå 

syftet med teknikerna. Gällande träningsformen sparring enligt Na (2009) studie handlar det 

om att lära elever ett strategiskt tänkande, det vill säga utföra de tekniker som eleven lärt sig 

genom att applicera de metodiskt och besegra sin motståndare. Det innebär att elever får prak-

tisera sammansatta rörelser, kondition och koordination (Na, 2009). Enligt Sandford och Gill 

(2019) studie är sparring en central del i lärandeinnehållet för kampkonst, eftersom elever får 

lära sig utveckla precession, självkontroll och flexibilitet genom teknikerna. Sandford och Gill 

(2019) visar även att sparring omfattar ett ytterligare lärandeinnehåll som är samarbete. Elever 

kan träna sparring genom att praktisera kamptekniker mot en måltavla (mitts) och därigenom 

agera coach för varandra (Sandford & Gill 2019). Vidare rörande självförsvar argumenterar Na 

(2009) principen om att inta en lekfull stämning. Tekniker som övas i detta moment handlar 

mer om frigörande tekniker som syftar på att skapa avstånd från motståndaren. Självförsvar 

enligt Na (2009) omfattar både fysisk och mentalträning. 
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Förutom kampkonstens fysiska och tekniska innehåll, visar forskning att kampkonst inte enbart 

handlar om ett fysiskt lärandeinnehåll. Brown & Johnson, (2000), Carruthers (1998), Oh (2014) 

och Na (2009) argumenterar att kampkonst även handlar om att lära sig om filosofi, kultur, 

historia och språk. Dock beror det på vilken kampkonststil som utövas och vart den härrör från. 

Till exempel kommer de flesta traditionella kampkonster som karate, taekwondo och kung fu 

från Asien (Carruthers, 1998; Na, 2009). Det innebär att elever som tränar dessa kampkonststi-

lar exponeras av österländsk filosofi bestående av principer och regler (se 4.3 principer och 

regler), grundat i buddistiska eller taoistiska traditioner (Brown & Johnson, 2000). Gällande 

kultur och historisk anknytning kan det ses i vilken klädsel kampkonststilen föredrar under trä-

ning. Vad avser språket exponeras elever genom kampkonststilens egen terminologi. Till ex-

empel härstammar taekwondo från Korea, vilket innebär att teknikerna benämns på koreanska 

såsom spark (chagi), slag (churigi), buga (Gyung-e), tack (Kahm sa ham ni da). Det kan leda 

till att elever intresserar sig till att lära sig mer om koreanska och koreansk kultur (Na, 2009).  

 

Gällande lärandeprocessen i kampkonst som tidigare diskuterat (se, 2.6 Kampkonst som lä-

randeprocess), skiljer det sig gentemot hur det ser ut i skolan. Dock visar forskning på didak-

tiska likheter och ger flera exempel på hur kampkonst kan undervisas i skolan. Enligt Zalech 

(2009) interventionsstudie anger han två centrala parametrar för att lyckas med kampkonstun-

dervisning. Den första avser hur centralt det är att komma väl förberedd, med en god plane-

ring inför lektionen. Den andra hur viktigt det är att lärare framgår med ett tydligt syfte och 

med tydliga instruktioner (Zalech, 2009). Enligt Oh (2014) studie är det även viktigt att disku-

tera säkerhet med eleverna vid start av lektionen, eftersom de tekniker som lärs ut är farliga 

och kan skada andra. Till exempel diskuterar Oh (2014) att säkerhet inte enbart handlar om 

uppförandet i lektionssalen, utan även instruktioner om hur man håller måltavlor (mittsar).  

 

Forskning visar på olika tillvägagångsätt att undervisa kampkonst i skolan. Enligt Na (2009) är 

lärarstyrd undervisning att föredra för nybörjare och oerfarna skolelever. Detta eftersom ele-

verna kan följa lärarens instruktioner på kommando, samtidigt som läraren kan bistå eleverna 

individuellt med feedback (Na, 2009). Förutom lärarstyrd undervisning visar Na (2009) att 

kampkonstundervisning även innehåller flera viktiga moment av självständigt lärande. Det in-

nebär att elever kan träna tillsammans genom att öva tekniker på måltavlor, eller öva själva (Na, 

2009). Även Oh (2014) visar i sin studie att elever kan träna tillsammans genom stationsträning. 

Vid stationerna kan instruktionsmallar placeras ut som eleverna kan träna utifrån. Oh (2014) 
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syftar på att det ger eleverna större frihet, samtidigt som läraren även får en bättre översikt att 

ge personlig feedback. Vidare syftar han att eleverna efter lektionen kan fylla i instruktionsmal-

larna och lämna in till läraren. Därmed kan läraren se vad eleverna klarat av, vilket underlättar 

för kommande lektionsplaneringar (Oh, 2014). 

 

Forskning visar att fler undervisningsmetoder rörande kampkonstundervisning i skolan har prö-

vats med framgång. Aljadeff-Abergel (2011) visar i sin studie hur TGFU-modellen (Teaching 

games for understanding) kan fungera kompatibelt med kampkonst. Vidare argumenterar han 

att TGFU på ett lekfullt sätt innebär att barnen lärde sig teknikerna snabbare. Enligt Hortigüela 

och Hernando (2017) handlar TGFU om att lära spelet genom spelet och att möta eleverna på 

deras nivå. Det vill säga bryta ned innehållet till grunden för eleverna innan man avancerar 

vidare med taktik och övningar. Hortigüela och Hernando (2017) beskriver att metoden bidrar 

till elevernas förståelse, vilket även bidrar till att det blir meningsfullt för de samtidigt som 

deras motivation och engagemang ökar. En annan intressant undervisningsmetod genomfördes 

av Banks (2006).  Han visar hur praktiskt självförsvar kan undervisas med hjälp av storbilds tv 

och instruktionsvideos. Studien visar även att en del av undervisningsinnehållet i kampkonst är 

förenligt med användning av digital teknik, vilket är användbart även för skolundervisning 

(Banks, 2006). 

 

4.2 Mental träning 

 

En essentiell komponent i kampkonst är mental träning. Elever tränas och uppmanas att ge-

nomgå introspektion. Det vill säga att se inåt i sig själv och göra självbedömning redan från 

start av sin träning. Flera kampkonster har inslag av meditation och andningstekniker som ut-

förs antingen i starten av träningspasset eller mot slutet. Dessa anses centrala för att öka elever-

nas fokus, men också för att förbereda elever inför träningspasset och få kontroll över sig själv 

samt sin träning (Lakes & Hoyt, 2004; Sandford & Gill, 2019). Sandford och Gill (2019) dis-

kuterar att kampkonst kan vara en bidragande nyckel och metod för att utveckla mindfulness, 

eftersom de flesta kampkonster redan har inslag av meditation och avslappningsövningar. Till 

exempel visar Milligan et al (2017) i deras interventionsstudie hur kampkonst kombinerat med 

Ashtanga yoga kan fungera som en bidragande nyckel till att utveckla mindfulness. Yoga kräver 

långsamma styrkerörelser och statiska kroppsställningar samtidigt som man fokuserar på att 

vara närvarande i nuet genom andningsövningar.  
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Förutom meditation och avslappningsövningar visar Sandford och Gill (2019) i deras intervju-

studie hur elever ofta uppmanas av sina instruktörer till att kliva ur sin komfortzon och utmana 

sig själva både fysiskt och mentalt. Gällande fysiskt speglas det i de olika träningsmoment som 

tidigare beskrivit (se, 4.1). Genom att ständigt möta faran av att bli träffad av slag-och fottek-

niker eller kasttekniker måste elever möta och övervinna sin rädsla, vilket stärker deras själv-

förtroende och självregleringsförmåga (Sandford & Gill, 2019). Sandford och Gill (2019) ger 

följande exempel från en instruktör i deras studie för att illustrera denna punkt: 

 

...to see how you react. Do you cower? Do you get angry? Does it make you volatile? If you 

get volatile or you cower it’s not good, you know, we have to work on that. So that is why I 

insist on a bit of contact at an appropriate level. (Sandford och Gill, 2019, s. 36) 

 

Angående mental träning ger Sandford och Gill (2019) följande exempel från en av eleverna 

för att illustrera denna punkt: 

 

I think the biggest thing...we teach is to persevere. To persevere against obstacles, to persevere 

against difficulties no matter what life throws at you. You need to...overcome and do the best 

you can and that’s really emphasized every session that we have whether it’s through one more 

push-up, hitting the bag just a little harder, or trying to stop some young whirlwind who is in 

the peak of...condition and just to, you know, sur-vive that. (Sandford och Gill, 2019, s. 37) 

 

Sammantaget visar citaten hur den mentala träningen sker genom att använda kroppen på spe-

cifika sätt. Därför är mentalträning en viktig komponent i kampkonst eftersom det erbjuder 

utövarna att utveckla självkontroll, självsäkerhet, och självkänsla (Lakes & Hoyt, 2004). 

 

4.3 Principer och regler 

 

De flesta kampkonster som tidigare diskuterat (se, 2.4) genomsyras av principer och regler. 

Tillsammans skapar de en träningskultur som omges av strikt etikett och respekt och kan anses 
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spegla sociala koder (Sandford & Gill, 2019).  För att synliggöra dessa mer precist ger Sandford 

och Gill (2019) följande exempel från en av kampkonstinstruktörerna som de intervjuat: 

 

There’s a certain respect and ambience you want to maintain in the dojo. You get dressed, you 

bow before you walk on to the mat as a sign of respect. You bow to the instructors, there is a 

sort of reverence and decorum that is maintained (Sandford och Gill, 2019, s. 37) 

 

Citatet visar att respekt och vördnad är en central del i kampkonstens lärandeinnehåll och lä-

randeprocess. Det visar även på vilken mentalitet som förespråkas, till exempel att det vi gör är 

viktigt. Således kan det ses som ett livslångt lärande. Enligt Carruthers (1998) lär sig elever 

regelverket snabbt, eftersom de annars riskerar att bli uteslutna från träningen. Dock beskriver 

Sandford och Gill (2019) att de flesta instruktörer först ger ut varningar till sina elever. Emel-

lertid om eleven fortsätter med dåligt uppförande skickas hen hem. Både Carruthers (1998), 

Sandford och Gill (2019) förklarar att de flesta elever som tränar kampkonst fostras in i trä-

ningskulturen, både medvetet och omedvetet. Sandford och Gill (2019) ger följande exempel 

på detta från en elevs uppfattning rörande sin erfarenhet om att träna kampkonst: ‘ 

 

Most people change, most people are unaware of it’,‘I think this is a very subtle thing that a lot 

of people don’t realise. I don’t even talk about it much in class, I just allow it to happen’,‘A 

person can come in to class with one particular set of attitudes but very quickly...the culture 

will affect them (Sandford och Gill, 2019, s. 37) 

 

Citatet speglar hur starkt mentaliteten i träningskulturen påverkar sina utövare att ta efter de 

rådande regler och värden som präglar kampkonst. Därmed kan det förstås vidare vad Carrut-

hers (1998), Sandford och Gill (2019 menar med att fostras in i träningskulturen. Dock handlar 

inte regelverket enbart om att respektera och buga inför instruktörerna. Det omfattar även att 

visa respekt för sina medmänniskor och att enbart använda kamptekniker i självförsvar. Det 

handlar med andra ord om praktiska tekniker att utöva respekt och vissa värderingar (Lakes & 

Hoyt 2004). Sandford och Gill (2019) syftar att regelverket fyller en central funktion, eftersom 

kamptekniker som lärs ut kan skada andra allvarligt. Sammanfattningsvis kan träningskulturen 

beskrivas som vägen till en livsstil och ett livslångtlärande, eftersom man övas in i metoder som 

tydligt hänger ihop med kampkonstens värderingar (Carruthers, 1998).  
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4.4 Fysiologiska och psykologiska hälsoeffekter 

 

Forskning visar att kampkonst träning leder till flera hälsoeffekter. Dessa är fysiologiska och 

psykologiska hälsoeffekter. Vad avser fysiologiska hälsoeffekter visar flera studier att kamp-

konst som träningsform bidrar till flera fysiologiska hälsoeffekter. Schwartz, Takito, Del Vec-

chio, Napoli, och Franchini (2014) undersökte kampkonstutövares livskvalité genom en kvan-

titativ enkätstudie. Studiens resultat visar att samtliga deltagare upplevde god livskvalité av att 

träna kampkonst, särskilt rörande fysisk livskvalité. En annan studie som visar fysiologiska 

hälsoeffekter av kampkonst är Chang, Yang, Chen och Chiang (2008) interventionsstudie. 

Chang et al., syftar på att kampkonsten Tai Chi Chuan kan förbättra lungkapaciteten hos barn 

med astma. Studiens resultat visar en signifikant förbättring av lungfunktionen hos de delta-

gande barnen. Enligt Kim, Stebbins, Chai, och Song (2011) är kampkonst som fysisk aktivitet 

bra för tonårsflickor. Detta eftersom resultatet från deras interventionsstudie visar att flickorna 

som deltog i studien på 12 veckor indikerade på en förbättring gällande deras skelettmuskula-

turens kapacitet, flexibilitet, snabbhet, smidighet och kondition. Även Perrin, Deviterne, Hugel, 

och Perrot (2002) visar att kampkonstutövare utvecklar exceptionell balans och hållning. De 

anser att kampkonstutövare har en bättre sensomotorisk anpassningsförmåga än andra idrotter, 

eftersom de lär sig behärska och kontrollera kroppens centrala tyngdpunkt bättre. Detta då de 

utövar sin idrott i både fördelaktiga såväl som ofördelaktiga positioner (Perrin et al., 2002). 

Förutom balans visar Ada Wai Wing Ma och Lily Han Qu (2017) att kamp konstträning bidrar 

till förbättrad motorisk förmåga. 

 

Gällande kampkonstens psykologiska hälsoeffekter visar Sandford och Gill (2019) att kamp-

konst träning bidrar till förbättrad självregleringsförmåga och psykiskt välmående. Dock visar 

Toskovic (2001) interventionsstudie även att kampkonst har potential till att minska ångest, 

depression, trötthet ilska och förvirring. Även i Milligan et al., (2017) interventionsstudie som 

kombinerade kampkonst, mindfulness och yoga visade eleverna att deras självregleringsför-

måga, fokus, koncentration, medvetenhet, självförtroende och självkänsla hade ökat. De upp-

levde även en förbättrad förmåga att hantera utmanande och krävande situationer. Lakes och 

Hoyt (2004) intervjustudie visar också positiva psykologiska effekter likt Milligan et al., 

(2017).  Eleverna i Lakes och Hoyt (2004) studie visade förutom prov på förbättrad självregle-

ringsförmåga, även prov på ökad prosocialt beteende. Andra studier som Reynes och Lorant 

https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Ada+Wai+Wing++Ma&searchField=authors&page=1
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Lily+Han++Qu&searchField=authors&page=1
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(2004). visar också på kampkonstens potential angående beteendeförändringar. Enligt deras in-

terventionsstudie kan kampkonst minska elevers aggressivitet och bidra till ett inre lugn. 

 

4.5 Sammanfattning 

 

Forskning visar att kampkonstens fysiska lärandeinnehåll utvecklar elevers precession, balans, 

rörelse, koordination, kondition, självkontroll, flexibilitet samt ett lärande som omfattar ett stra-

tegiskt tänkande. Forskning visar även att lärandeinnehållet inbegriper inslag av kulturella 

aspekter, till exempel kulturella seder och bruk. Därför följer värderingar och vanor med i kam-

konstträningens metoder, vilket kan ses utifrån dess regelverk. Därmed uppstår även frågan 

utifrån ett didaktiskt intresse om dessa värderingar och vanor kan harmoniera med läroplan och 

kursmål. Särskilt när kampkonster omfattas av en träningskultur bestående av strikt etikett. Vi-

dare rörande träningskultur med dess principer och regler kan de närmare beskrivas som sociala 

koder, det vill säga hur man ska uppföra sig mot andra under träningen. 

 

Forskning visar att lärandeinnehållet också omfattas av mentalträning. Det kan ses vidare i hur 

meditation och avslappningsövningar spelar en central roll för att öka elevers fokus, samt för-

bereda de inför träningen. Elever tränas även mentalt genom att utmana sig fysiskt, eftersom de 

ständigt möter faran av att bli träffad av exempelvis slag-och fottekniker. Därigenom tvingas 

de möta och övervinna sin rädsla, vilket kan anses stärka deras självförtroende och självregle-

ringsförmåga. Dock kan det likaväl leda till att elever slutar om träningen blir för hård. Därför 

utifrån ett didaktiskt intresse är det av vikt att anpassa kampkonst influerade aktiviteter till ele-

vers nivåer i skolan. Det kan göras genom de flera etablerade undervisningsmetoder som fun-

gerar i relation till kampkonst, till exempelvis TGFU eller digitala verktyg. Avslutningsvis visar 

forskning att kampkonst träning leder till flera fördelaktiga hälsoeffekter. Dessa är fysiologiska 

och psykologiska hälsoeffekter. Vad avser fysiologiska hälsoeffekter visar forskning på ökad 

fysisk livskvalité, balans, kroppshållning, flexibilitet, snabbhet, smidighet och kondition. Vad 

avser psykologiska hälsoeffekter visar forskning på ökad självregleringsförmåga, psykiskt väl-

mående, fokus, koncentration, medvetenhet, självförtroende, självkänsla och prosocialt bete-

ende.   
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5. Diskussion  

 

 

I detta kapitel kommer studiens frågeställningar och resultat diskuteras i relation till idrott och 

hälsa kursplan. Det genomförs genom att belysa studiens huvudfynd. Därefter kommer de pro-

blematiseras genom egna värderingar. Följt av metoddiskussion och studiens kunskapsbidrag. 

Här presenteras tänkbara implikationer av studiens resultat utifrån ett idrottsvetenskapligt per-

spektiv samt ur ett bredare samhälleligt perspektiv inriktat mot kommande didaktisk yrkesverk-

samhet. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Inledningsvis beskrivs kampkonstens ökade popularitet hos skolungdomar, vilket har medfört 

att flera skolor ansökt hos skolverket om att få öppna eget idrottsgymnasium med kampkonst 

som inriktning. Dock visar forskning att flera idrottslärare saknar kompetens i området och 

därav har det uppstått en praktisk kunskapslucka. I inledningen beskrivs även att kampkonst 

kan ha bäring mot idrott och hälsas centrala innehåll (Skolverket, 2011, s.3).  

I denna studie har kampkonstens lärandeinnehåll och lärandeprocesser samt hälsoeffekter un-

dersökts för att öka kunskaper om hur kampkonst influerade aktiviteter kan utövas i skolan. 

Resultatet i studien speglar kampkonsters tekniska innehåll och hur de praktiskt kan tillämpas 

i skolan. I analysprocessen identifierades fyra teman utifrån vilka frågeställningarna nu kommer 

att besvaras. 

 

5.1.1 Vilket lärandeinnehåll och vilken lärandeprocess kan kampkonst influe-

rade aktiviteter omfatta i skolpraktiken? 
 

Studiens resultat visar att kampkonst kan ha bäring mot flera aspekter rörande idrott och hälsas 

kursplan. Vad avser fysisk aktivitet och lärandeinnehåll visar forskning att kampkonstens olika 

träningsmoment och tekniker består exempelvis av sammansatta rörelser (Aljadeff-Abergel, 

2011; Carruthers, 1998; Na, 2009). Detta kan kopplas till idrott- och hälsa centrala innehåll 

gällande: ” Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig för-

måga, träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning” 
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(Skolverket, 2011, s. 3). Vidare kan kampkonstens lärandeinnehåll kopplas till kunskapskravet 

E (Skolverket, 2011, s. 1), eftersom det bidrar till att utveckla elevers balans, rörelse, koordi-

nation och självkontroll. 

 

Förutom kampkonstens fysiska och tekniska lärandeinnehåll visar forskning att kampkonst ex-

ponerar elever med ett kulturellt innehåll av exempelvis språk (Carruthers, 1998; Na, 2009; Oh, 

2014). Detta eftersom terminologin rörande teknikerna som utövas benämns utifrån kampkonst-

stilens huvudspråk. Det kan resultera i att elever fångar upp ett intresse för andra kulturer. Vi-

dare kan det kopplas till vad idrottsundervisningen i idrott och hälsa önskar att elever ska ut-

veckla: ”Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevel-

ser” (Skolverket, 2011, s. 3). 

 

Vad avser kampkonstens lärandeinnehåll i form av mental träning kan det kopplas till idrott och 

hälsas centrala innehåll gällande ”spänningsreglering och mental träning” (Skolverket, 2011, s. 

3). Detta eftersom forskning visar att kampkonst tillämpar exempelvis meditation och avslapp-

ningsövningar i träningen, men också hur elever ständigt går ut ur sin komfortzon genom kamp-

konstens fysiska träningsformer (Lakes & Hoyt, 2004; Sandford & Gill, 2019). 

 

Kampkonst träning innebär också att ta del av dess träningskultur som omfattas av principer 

och regler (Lakes & Hoyt, 2004). Huvudsakligen handlar de om att lära sig respektera sina 

medmänniskor och förståelse om teknikernas kapacitet till att vålla skada på andra människor 

(Sandford och Gill 2019). Sammantaget kan de anses ha likheter med skolans grundläggande 

värden såsom respekt, tolerans, förståelse och medmänsklighet (Skolverket, 2011). Därmed kan 

kampkonst bidra till skolans fostringsuppdrag. Dock är det viktigt att poängtera att det råder 

skillnader mellan kampkonstens regler och principer och skolans egna. Detta eftersom kamp-

konstens regler och principer oftast har bakgrund i österländsk filosofi, medan den svenska 

skolan har bakgrund i den västerländska motsvarigheten. Dock genom att tillämpa och upp-

märksamma kampkonstens värden kan man ändå anses gå fostringsuppdragets ärenden. Det i 

sig kan öppna för en vidare diskussion gällande att implementera kampkonst influerade aktivi-

teter i skolan. Dock likaväl behövs det fler studier som undersöker hur kampkonst influerade 

läraraktiviteter harmonierar med värden och vanor som finns både inom ämnespraktiken men 

också i kursplan.  
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Angående lärandeprocess i kampkonst som beskrivits under lärandeinnehåll och lärandepro-

cesser. Behöver inte kampkonstundervisning skilja sig avseendevärt mot hur vanlig idrottsun-

dervisning genomförs idag. Läraren eller instruktören har en betydande roll i att instruera, pla-

nera och utföra lektionen (Zetaruk et al.,2000). Dock kan det anses vara svårt att fullständigt 

inkorporera kampkonstundervisning i skolan, eftersom metoden, kunskapskrav, regler och prin-

ciper skiljer sig betydligt mellan traditionell kampkonstundervisning och skolundervisning 

(skolverket, 2011, s. 3). Därför är det viktigt att lärare anpassar det tekniska innehållet för sko-

lelever och utifrån skolans kunskapskrav. Något som Na (2009) poängterar att de flesta lärare 

vet lite om, eftersom de saknar kompetenser i kampkonster. En annan central fråga berör säker-

hetsrisken eftersom tekniker som lärs ut kan allvarligt skada andra (Oh, 2014). Därför är det 

viktigt att diskutera säkerheten med elever inför start av ett lektionspass med kampkonst som 

tema (Oh, 2014). 

 

Forskning visar på flera praktiska undervisningsmetoder. De kan göras på flera olika sätt, an-

tingen genom TGFU metoden, digitala verktyg eller att läraren visar teknikerna först och ele-

verna följer efter på kommando (Aljadeff-Abergel, 2011; Sandford & Gill, 2019; Na, 2009). 

Samtliga undervisningsmetoder kan fungera i skolan, dock är det rimligaste för skolelever att 

tekniker i förstahand utförs mot ”mittsar”. Således får elever öva in tekniker utan att skada andra 

eller sig själva.  

 

5.1.2 Vilka hälsoeffekter kan kopplas till kampkonst som lärandeaktivitet? 
 

 

Forskning visar att kampkonst träning medför flera positiva hälsoeffekter för de som utövar 

idrotten. Främst indikerar forskning på fysiologiska och psykosociala hälsoeffekter. Sambandet 

mellan hälsoeffekterna och träningsformen kan ses utifrån hur det praktiseras. Den första hand-

lar om fysisk träning genom kamptekniker, medan den andra behandlar mentalträning. Sam-

mantaget visar forskning att kampkonst träning bidrar till att utveckla elevers kognitiva, affek-

tiva och psykosociala förmågor (Aljadeff-Abergel, 2011). Samtliga förmågor utifrån kunskaps-

kravet E (Skolverket, 2011, 3), är intressanta för idrott och hälsa. Det kan ses vidare utifrån hur 

kunskapskravet delvis beskrivs. Exempelvis förväntas elever att bedöma sina egna utvecklings-

behov, välja metoder för träning och ta ett aktivt ansvar för att genomföra samt värdera sin 

träning. Genom kampkonst influerade aktiviteter ges elever möjlighet till att stärka kognitiva, 
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affektiva och psykosociala förmågor, vilket kan anses hjälpa elever genomföra och nå kun-

skapskravet (Skolverket, 2011, s 3).  

 

5.2 Bedömning och värdering av resultatet 

 

Gällande bedömning och värdering av resultatet har det utförts genom urvalsprocessen (se, bi-

laga 1 och 3). Dock upptäcktes flera problematiska förhållanden som är värt att belysa. Den 

första handlar om att tidigare publicerad forskning utifrån studiens syfte och frågeställningar 

generellt belyser kampkonst ur en positiv synvinkel. Detta medför att resultatet i studien påver-

kats i samma riktning. Det har varit svårigheter att finna forskning som belyser kampkonstens 

negativa sidor, vilket försvårar möjligheten att inta ett objektiv synsätt. Det andra problematiska 

förhållandet gällande tidigare forskning som presenterats i resultatdelen, är att forskning inte 

redogör om hur och varför individer känner som de gör genom kampkonst träning. Även om 

några citat hittats och tagits med i resultatet. Därför efterlyses ytterligare forskning i form av 

interventions och intervjustudier för att fastställa kampkonstens lärandeinnehåll, lärandeprocess 

mer precist, samt vilka moment i kampkonsten som leder till dess väldokumenterade hälsoef-

fekter. Ytterligare forskning efterlyses då kampkonst främst lockar män, eftersom ett införande 

av denna aktivitet kan vara med och förstärka redan dominerande maskulina normer inom 

undervisningen. Därför efterlyses även forskning utifrån ett genusperspektiv, det vill säga hur 

undervisning kan genomföras utan att förstärka kampkonstens maskulina normer. 

 

5.3 Metoddiskussion 

 

Studiens valda metod för att besvara frågeställningarna har medfört både styrkor och svagheter. 

Fördelen med litteraturstudier är möjligheten att granska redan färdigställd litteratur genom 

olika databaser. Således kan en objektiv helhetsanalys göras och specifika tillslag synliggöras. 

Dock är metodvalet ofta tidskrävande, eftersom man strävar efter att göra stora mängder data 

förståeliga. Det innebär att minska volymen av insamlad information, men också identifiera 

mönster (Barajas et al 2013).  

 

Under urval och sökprocessen hittades flera intressanta vetenskapliga artiklar (se, bilaga 1). Av 

dessa valdes och sammanställdes 22 vetenskapliga artiklar. Dock har enbart 17 använts i resul-

tatdelen för att besvara studiens frågeställningar (Se, bilaga 3). De artiklar som inte valdes med 
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i resultatdelen uppfyllde inte alla inklusions- och exklusionskriterier. Vidare gällande sökpro-

cessen spenderas en lång tid att hitta rätt sökord relaterat till frågeställningarna, men med hjälp 

av ’Thesaurus’ hittades relevanta sökord och sökprocessen gavs ett annat flyt. Dock upptäcktes 

ett problem med valet av frågeställningarna, eftersom tidigare forskning om kampkonst främst 

fokuserat på dess hälsoeffekter och inte lärandeinnehåll och lärandeprocesser. Det var även 

svårt att hitta relevanta artiklar i databaser som uppfyllde de valda inklusions- och exklusions-

kriterier. Emellertid genom manuella sökningar, samt genom att se över valda vetenskapliga 

artiklars referenser hittades vetenskapliga artiklar som berörde lärandeinnehåll och lärandepro-

cesser.  Vidare gällande urvalet av vetenskapliga artiklar för studiens frågeställningar, valdes 

främst vetenskapliga artiklar med empirisk bakgrund. Detta eftersom det ansågs bidra med ett 

mer precist resultat och för att kvaliteten av sådana studier oftast är högre.  

Valet av litteraturstudie som metod för besvarandet av studiens frågeställningar har möjligtvis 

inte varit bästa. Även om det bidrar med möjligheten att granska redan tillgänglig forskning. 

Däremot nu i efterhand hade en observation eller intervjustudie varit mer effektiv, eftersom de 

på djupet kan pröva frågeställningarna och skapa data som är mer relevant för studiens fråge-

ställningar. Fler anledningar är att tidigare forskning saknar studier baserat på dessa metoder 

med fokus på kampkonstens lärandeinnehåll, lärandeprocess och skola. Därför har metodvalet 

för studien mött komplikationer men givetvis också fördelar.  

5.4 Studiens kunskapsbidrag 

 

I introduktionen beskrivs det att skolungdomars intresse för kampkonst influerade aktiviteter 

har ökat. Samtidigt som flera idrottslärare saknar kompetens för att tillgodose det växande in-

tresset. Denna litteraturstudie har visat att kampkonst innehåller ett rikt lärandeinnehåll som 

motsvarar flera av idrott och hälsas kursmål. Studien diskuterar även praktisk tillämpning av 

kampkonst i skolan. Därmed kan studiens kunskapsbidrag anses bidra med verktyg och vidare 

diskussion hos idrottslärare för hur kampkonst influerade aktiviteter kan tillämpas i skolan. 

Därigenom kan även studiens kunskapsbidrag utifrån ett idrottsvetenskapligt perspektiv anses 

till viss del, fylla en pedagogisk lucka hos idrottslärare. Studien ur ett bredare samhälleligt per-

spektiv inriktat mot kommande didaktisk yrkesverksamhet kan ses att möta elevers efterfrågan. 

Även bidra med nya roliga och intressanta lärotillfällen, samt att elever ges möjlighet att lära 

sig självförsvar och känna sig starkare.  
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5.5 Slutsatser 

 

Följande slutsatser kan dras utifrån litteraturstudien: 

1. Kampkonst erbjuder ett rikt lärandeinnehåll med flera dokumenterade hälsoeffekter 

som kan anses spegla mot idrott och hälsas centrala innehåll och kunskapskrav.  

2. kampkonstens lärandeinnehåll inbegriper en träningskultur som omfattas av principer 

och regler, samt en lära om respekt för sina medmänniskor och självkontroll vilket kan 

anses bidra till ett livslångt lärande. 

3. Forskning visar på flera intressanta undervisningsmetoder som är kompatibla med id-

rottsundervisning för skolungdomar. Till exempel digitala verktyg och TGFU- meto-

den. 

4. Framtida forskning efterlyses för att fastställa vilka moment i kampkonsten som leder 

till dess väldokumenterade hälsoeffekter. Även vidare forskning om hur kampkonst 

kan tillämpas på ett mer effektivt sätt i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 
 

6. Referenser 

 

Ada Wai Wing Ma, Lily Han Qu. (2017). Effects of karate training on basic motor abilities of 

primary school children. Scientific Research. Vol. 7, No.2, s. 130-139 Doi: 

https://doi.org/10.4236/ape.2017.72012 

 

Aikido (2019). Stilar inom kampkonst. Hämtad 2019-04-19 från: http://www.riaiaikido-

dojo.se/stilar-inom-kampkonst/ 

 

Aljadeff-Abergel, E. (2011). Karate Kid. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 

82(4), 33–38. Doi: https://doi.org/10.1080/07303084.2011.10598612 

 

Askheim, O-P., & Starrin. (2007). Empowerment: I teori och praktik. Lund: Gleerups 

 

Banks. (2006). Developing student affect in a university self-defense course. Physical Educa-

tor, 63(1), 8–17. Hämtad från: 

http://db.ub.oru.se/login?url=http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/?url=https://search-

proquest-com.db.ub.oru.se/docview/233004518?accountid=8028 

 

Brown, D., & Johnson, A. (2000). The social practice of self-defense martial arts: Applicat-

ions for physical education. Quest, 52(3), 246–259. Doi: 

https://doi.org/10.1080/00336297.2000.10491713 

 

Bryman. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

  

Carruthers, A. (1998). Kung Fu Fighting: The cultural pedagogy of the body in the vovinam 

overseas vietnamese martial arts school. Australian Journal of Anthropology, 9(1), 45–57. 

Doi: https://doi.org/10.1111/taja.1998.9.1.45 

 

Chang, Y., Yang, Y., Chen, C., & Chiang, B. (2008). Tai Chi Chuan training improves the 

pulmonary function of asthmatic children. Journal of Microbiology, Immunology, and In-

fection = Wei Mian Yu Gan Ran Za Zhi, 41(1), 88–95. Hämtad från: https://pdfs.seman-

ticscholar.org/a830/becd0837ee13c4ba85983136e03c5b1ac448.pdf 

https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Ada+Wai+Wing++Ma&searchField=authors&page=1
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Lily+Han++Qu&searchField=authors&page=1
https://www.scirp.org/
https://doi.org/10.4236/ape.2017.72012
http://www.riaiaikidodojo.se/stilar-inom-kampkonst/
http://www.riaiaikidodojo.se/stilar-inom-kampkonst/
https://doi.org/10.1080/07303084.2011.10598612
http://db.ub.oru.se/login?url=http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/?url=https://search-proquest-com.db.ub.oru.se/docview/233004518?accountid=8028
http://db.ub.oru.se/login?url=http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/?url=https://search-proquest-com.db.ub.oru.se/docview/233004518?accountid=8028
https://doi.org/10.1080/00336297.2000.10491713
https://doi.org/10.1111/taja.1998.9.1.45
https://pdfs.semanticscholar.org/a830/becd0837ee13c4ba85983136e03c5b1ac448.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/a830/becd0837ee13c4ba85983136e03c5b1ac448.pdf


27 
 
 

 

Ellström, P.-E. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: problem, begrepp 

och teoretiska perspektiv (1:4). Stockholm: Publica. Hämtad från http://urn.kb.se/re-

solve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78382 

 

Eriksson, Barajas, Forsberg, Wengström. (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildnings-

vetenskap- vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & 

kultur 

 

Ericsson. (2005). Rör dig-lär dig, motorik och inlärning. Malmö: Elander Berlings AB 

 

Faskunger. (2013). Fysisk aktivitet och folkhälsan. Lund: Studentlitteratur 

 

Fuller, J. R. (1988). Martial arts and Psychological Health. British Journal of Medical Psy-

chology, 61: 317–328. Doi:10.1111/j.2044-8341.1988.tb02794.x 

 

Harr. (2010). Kampsporten som bojkottas av skolan. GT. 25 januari. Hämtad från 

https://www.expressen.se/gt/kampsporten-som-bojkottas-av-skolan/  

 

Hilfiger. (2018). Vad är psykomotoriska färdigheter? 9 augusti. Hämtad från: 

http://mose.chiepunto.com/2018/08/09/vad-ar-psykomotoriska-fardigheter/ 

 

Holme, Idar. Magne & Solvang, Bernt. Krohn. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur 

 

Hortigüela Alcalá, D., & Hernando Garijo, A. (2017). Teaching Games for Understanding: A 

comprehensive approach to promote student's motivation in physical education. Journal of 

human kinetics, 59, 17–27. Doi: https://doi.org/10.1515/hukin-2017-0144 

 

Ifokus. (2019). Skillnad mellan självkänsla och självförtroende. Hämtad 2019-04-20 från: 

https://sjalvkansla.ifokus.se/articles/4d7138ccb9cb46222d050162-skillnad-mellan-sjalv-

kansla-sjalvfortroende 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78382
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-78382
https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.1988.tb02794.x
https://www.expressen.se/gt/kampsporten-som-bojkottas-av-skolan/
http://mose.chiepunto.com/2018/08/09/vad-ar-psykomotoriska-fardigheter/
https://doi.org/10.1515/hukin-2017-0144
https://sjalvkansla.ifokus.se/articles/4d7138ccb9cb46222d050162-skillnad-mellan-sjalvkansla-sjalvfortroende
https://sjalvkansla.ifokus.se/articles/4d7138ccb9cb46222d050162-skillnad-mellan-sjalvkansla-sjalvfortroende


28 
 
 

Kim, Hyun-bae., Stebbins, C., Chai, J., & Song, J. (2011). Taekwondo training and fitness in 

female adolescents. Journal of Sports Sciences, 29(2), 133–138. Doi: 

https://doi.org/10.1080/02640414.2010.525519 

 

Lakes., & Hoyt,. (2004). Promoting self-regulation through school-based martial arts training. 

Journal of Applied Developmental Psychology, 25(3), 283–302. Doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2004.04.002 

 

Liedman. (2012). Hets! En bok om skolan. Stockholm: Bonnier 

 

Lundegård, Wickman & Wohlin. (2004). Utomhusdidaktik 

Lund: Studentlitteratur 

 

Michaelson, M., Ronnenberg, A., Walsh, D., & Linden, P. (2000). Should martial arts be 

taught in physical education classes? Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 

71(9), 12–14. Doi: https://doi.org/10.1080/07303084.2000.10605715 

 

Milligan, K., Cosme, R., Wolfe Miscio, M., Mintz, L., Hamilton, L., Cox, M., . . . Phillips, M. 

(2017). Integrating mindfulness into mixed martial arts training to enhance academic, social, 

and emotional outcomes for at-risk high school students: A qualitative exploration. Contem-

porary School Psychology, 21(4), 335–346. Doi: 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1007/s40688-017-0142-1 

 

MotivationGrind. (2019). 11 Powerful Bruce Lee quotes you need to know. Hämtad 2019-05-

19 från: https://motivationgrid.com/11-powerful-bruce-lee-quotes-need-know/  

 

Na. (2009). Teaching taekwondo through mosston's spectrum of styles. Journal of Physical 

Education, Recreation & Dance (JOPERD), 80(2), 32–38. Doi: 

https://doi.org/10.1080/07303084.2009.10598280 

 

Norinder. (2016, 2 februari). Fria läroverken vill starta en nationell idrottsutbildning med in-

riktning på thaiboxning. De första eleverna kan börja hösten 2017. 24 Kalmar. Hämtad från: 

https://24kalmar.se/kalmarskola-ansoker-om-kampsportsprogram 

https://doi.org/10.1080/02640414.2010.525519
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2004.04.002
https://doi.org/10.1080/07303084.2000.10605715
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1007/s40688-017-0142-1
https://motivationgrid.com/11-powerful-bruce-lee-quotes-need-know/
https://doi.org/10.1080/07303084.2009.10598280
https://24kalmar.se/kalmarskola-ansoker-om-kampsportsprogram


29 
 
 

 

Oh, H. (2014). Taekwondo instructional and assessment strategies in authentic settings. Jour-

nal of Physical Education, Recreation & Dance, 85(1), 36-42. Doi: 

https://doi.org/10.1080/07303084.2014.857552 

 

Petterson. (2016, 2 januari). Stort intresse för kampsport i Kalmar: ”Det ökar varje år”. 24 

Kalmar. Hämtad från: https://24kalmar.se/stort-intresse-for-kampsport-i-kalmar-det-okar-for-

varje-ar 

 

Perrin, Deviterne, Hugel, & Perrot. (2002). Judo, better than dance, develops sensorimotor ad-

aptabilities involved in balance control. Gait & Posture, 15(2), 187–194. Doi: 

https://doi.org/10.1016/S0966-6362(01)00149-7 

 

Philblad. (2017, 10 maj). Unga rör sig för lite visar en unik studie. Idrottsforskning. Hämtad 

från: https://www.idrottsforskning.se/unga-ror-sig-for-lite-visar-unik-studie/ 

 

Reynes, E., & Lorant, J. (2004). Competitive martial arts and aggressiveness: A 2-yr. Longi-

tudinal Study among Young Boys. Perceptual and Motor Skills, 98(1), 103–115. Doi: 

https://journals-sagepub-com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.2466/pms.98.1.103-115 

 

Robson. (2013). SCB: Barn stressade av läxor och prov. Statistiska centralbyrån, 9 december. 

Hämtad från: https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Barn-stressade-av-laxor-och-

prov/ 

 

Rozental. (2016). Självreglering och tidsuppfattning. Psykologifabriken. 21 januari. Hämtad 

från: http://www.psykologifabriken.se/sjalvreglering-och-tidsuppfattning/ 

 

Sandford., & Gill. (2019). Martial arts masters identify the essential components of training. 

Physical Education and Sport Pedagogy, 24(1), 31–42. Doi: 

https://doi.org/10.1080/17408989.2018.1530749 

 

Schwartz, J., Takito, M., Del Vecchio, F., Napoli, S., & Franchini, E. (2014). Quality of life 

of martial arts and combat sports practitioners: 1740 Board #26 May 29, 3. Medicine & 

https://doi.org/10.1080/07303084.2014.857552
https://24kalmar.se/stort-intresse-for-kampsport-i-kalmar-det-okar-for-varje-ar
https://24kalmar.se/stort-intresse-for-kampsport-i-kalmar-det-okar-for-varje-ar
https://doi.org/10.1016/S0966-6362(01)00149-7
https://www.idrottsforskning.se/unga-ror-sig-for-lite-visar-unik-studie/
https://journals-sagepub-com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.2466/pms.98.1.103-115
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Barn-stressade-av-laxor-och-prov/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Barn-stressade-av-laxor-och-prov/
http://www.psykologifabriken.se/sjalvreglering-och-tidsuppfattning/
https://doi.org/10.1080/17408989.2018.1530749


30 
 
 

Science in Sports & Exercise, 46, 464. DOI: 

https://doi.org/10.1249/01.mss.0000494852,76640.84 

 

Senator. (2016, 4 augusti). Fem nya idrotter till OS i Tokyo. Aftonbladet. Hämtad från: 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/e1eBRO/fem-nya-idrotter-till-os-i-tokyo-2020 

 

Skolverket. (2011) Kursplan för Idrott och hälsa 1, IDRIDR01. Hämtad från: 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-

och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogram-

men/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/1530314731/syl-

labuscw/jsp/subject.pdf?subjectCode=IDR&version=3 

 

Skolverket. (2011) Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad från: https://www.skolver-

ket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymna-

sieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasiesko-

lan/svid12_6011fe501629fd150a2714f/1530314731/syllabuscw/jsp/curriculum/GY2011/5/pdf 

 

Statens offentliga utredningar (2003). Kampidrott i fokus. Betänkande av proffsboxnings-och 

kampidrottsutredningen. (SOU-rapport 24). Hämtad från: http://www.riksdagen.se/sv/doku-

ment-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-2003-24-_GRB324/html 

 

Säljö. (2014). Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Toskovic, N. (2001). Alterations in selected measures of mood with a single bout of dynamic 

taekwondo exercise in college-age students. Perceptual and Motor Skills, 92(3_suppl), 1031–

1038. Doi: https://journals-sagepubcom.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.2466/pms.2001.92.3c.1031 

 

TT. (2019, 15 januari). De flesta skolelever rör på sig för lite. Aftonbladet. Hämtad från: 

https://www.aftonbladet.se/family/a/OnKamO/de-flesta-skolelever-ror-pa-sig-for-lite 

 

Twemlow., & Sacco. (1998). The application of traditional martial arts practice and theory to 

the treatment of violent adolescents. Adolescence, 33(131), 505–18. Doi: 

https://doi.org/10.1249/01.mss.0000494852,76640.84
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/e1eBRO/fem-nya-idrotter-till-os-i-tokyo-2020
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/1530314731/syllabuscw/jsp/subject.pdf?subjectCode=IDR&version=3
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/1530314731/syllabuscw/jsp/subject.pdf?subjectCode=IDR&version=3
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/1530314731/syllabuscw/jsp/subject.pdf?subjectCode=IDR&version=3
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/1530314731/syllabuscw/jsp/subject.pdf?subjectCode=IDR&version=3
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan/svid12_6011fe501629fd150a2714f/1530314731/syllabuscw/jsp/curriculum/GY2011/5/pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan/svid12_6011fe501629fd150a2714f/1530314731/syllabuscw/jsp/curriculum/GY2011/5/pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan/svid12_6011fe501629fd150a2714f/1530314731/syllabuscw/jsp/curriculum/GY2011/5/pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan/svid12_6011fe501629fd150a2714f/1530314731/syllabuscw/jsp/curriculum/GY2011/5/pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-2003-24-_GRB324/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-2003-24-_GRB324/html
https://journals-sagepubcom.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.2466/pms.2001.92.3c.1031
https://www.aftonbladet.se/family/a/OnKamO/de-flesta-skolelever-ror-pa-sig-for-lite


31 
 
 

http://db.ub.oru.se/login?url=http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/?url=https://search-

proquest-com.db.ub.oru.se/docview/195929490?accountid=802 

 

Törnblom. (2005). Självkänsla nu! Din personliga coach visar hur. Stockholm: Bokförlaget 

Forum AB. 

 

Vetenskapsrådet. (2017) God forsknings ed. Stockholm. Hämtad från: https://publikat-

ioner.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

Winkle, J., & Ozmun, J. (2003). Martial arts: An exciting addition to the physical education 

Curriculum. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 74(4), 29–35. 

Doi:https://doi.org/10.1080/07303084.2003.10609199 

  

Wästlund. (2015). DS: ”stressen skapar en ond cirkel i skolan”. Dagens samhälle, 18 decem-

ber. Hämtad från: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/stressen-skapar-ond-cirkel-i-skolan-

21222 

 

Zalech, M. (2009). Testing of methodological skills with trainers and future teachers of physi-

cal education in taekwon-do. Polish Journal of Sport & Tourism, 16(3), 166–170. Hämtad 

från: https://search.ebscohost.com/login.aspx?di-

rect=true&db=sph&AN=44724482&site=ehost-live 

 

Zetaruk, Violan, Zurakowski, & Micheli. (2000). Karate injuries in children and adolescents. 

Accident Analysis and Prevention, 32(3), 421–425. Doi: https://doi-

org.db.ub.oru.se/10.1016/S0001-4575(99)00120-7 

 

 

 

 

http://db.ub.oru.se/login?url=http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/?url=https://search-proquest-com.db.ub.oru.se/docview/195929490?accountid=802
http://db.ub.oru.se/login?url=http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/?url=https://search-proquest-com.db.ub.oru.se/docview/195929490?accountid=802
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://doi.org/10.1080/07303084.2003.10609199
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/stressen-skapar-ond-cirkel-i-skolan-21222
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/stressen-skapar-ond-cirkel-i-skolan-21222
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=44724482&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=44724482&site=ehost-live
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1016/S0001-4575(99)00120-7
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1016/S0001-4575(99)00120-7


32 
 
 

 

7. Bilagor 

 

 

7.1 Bilaga 1: Sökmatris databas 

 

Datum Sökning Sökord Databas Begräns-

ning 

Antal 

träffar 

Urval 1  

2019-

04-03 

Efter 

läsning 

av ru-

briker 

 

 

Urval 2 

2019-

04-06 

Efter 

läsning 

av 

abstract 

Urval 3 

2019-

04-08 

Efter 

läsning 

av arti-

kel 

Urval 4 

2019-

04-09 

         

vald ar-

tikel  

 

 

2019-04-05 1 Martial arts Eric 

 

 

År: 

1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

59 23 15 11 3 

2019-04-05 2 "Martial 

arts" AND 

"physical 

education" 

AND 

"schools" 

AND "self-

defense" 

Google Scho-

lar 

År: 

1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

1280 65 35 13 2 



33 
 
 

2019-04-05 3 "martial 

arts" AND 

"didactics" 

AND teach-

ing AND 

schools 

AND teen-

ager 

Google Scho-

lar 

År: 

1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

158 25 11 2 0 

2019-04-05 4 martial arts 

AND peda-

gogy AND 

Kungfu 

Google Scho-

lar 

År: 

1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

1310 60 30 12 1 

2019-04-05 

 

5 martial arts* 

and didac-

tics AND 

fysical edu-

cation AND 

taekwondo 

Google Scho-

lar 

År: 

1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

137 29 16 5 1 

20019-04-

05 

6 aikido non-

violent mar-

tial arts 

Google Scho-

lar 

År: 

1998–   

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

288 20 13 3 1 



34 
 
 

2019-04-05 7 Martial arts 

AND 

schools 

AND health 

AND ado-

lecents 

AND 

Teaching 

Primo År: 

1998–

2019 

Peer re-

viewed 

Physical 

educat-

ion 

Språk:  

Engelska 

74 8 4 3 1 

2019-04-05 8 Teaching 

games for 

understand-

ing AND 

physical ed-

ucation 

AND 

schools 

AND Stu-

dents 

Primo År: 

1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

2831 20 3 1 1 

2019-04-05 9 (((martial 

arts) AND 

physical 

education) 

AND inter-

vention) 

Pubmed År: 

1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

277 35 20 5 0 

2019-04-05 10 (((martial 

arts*) AND 

physical ed-

ucation) 

AND 

schools) 

AND health 

Pubmed År: 

1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

166 37 15 4 1 



35 
 
 

2019-04-05 11 Martial 

arts*AND 

physical ed-

ucation OR 

physical ac-

tivity and 

health 

PsycINFO År: 

1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

80 20 9 5 2 

2019-04-05 12 Martial 

arts* health 

Science direct År: 

1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

896 40 15 5 1 

2019-04-05 13 martial arts* 

AND inter-

vention 

AND physi-

cal educat-

ion AND 

schools 

Sportdiscus År: 

1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

17 3 1 0 0 

2019-04-05 14 Martial arts 

AND learn-

ing AND 

schools 

 

 

 

 

Sportdiscus År: 

1998–

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

 110 20 15 2 2 

https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/breadbox/search?term=martial%20arts%2A%20AND%20intervention%20AND%20physical%20activity%20AND%20schools&sid=bdef31a8-be78-49c2-8775-c36801016156%40sessionmgr101&vid=4
https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/breadbox/search?term=martial%20arts%2A%20AND%20intervention%20AND%20physical%20activity%20AND%20schools&sid=bdef31a8-be78-49c2-8775-c36801016156%40sessionmgr101&vid=4
https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/breadbox/search?term=martial%20arts%2A%20AND%20intervention%20AND%20physical%20activity%20AND%20schools&sid=bdef31a8-be78-49c2-8775-c36801016156%40sessionmgr101&vid=4
https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/breadbox/search?term=martial%20arts%2A%20AND%20intervention%20AND%20physical%20activity%20AND%20schools&sid=bdef31a8-be78-49c2-8775-c36801016156%40sessionmgr101&vid=4
https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/breadbox/search?term=martial%20arts%2A%20AND%20intervention%20AND%20physical%20activity%20AND%20schools&sid=bdef31a8-be78-49c2-8775-c36801016156%40sessionmgr101&vid=4
https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/breadbox/search?term=martial%20arts%2A%20AND%20intervention%20AND%20physical%20activity%20AND%20schools&sid=bdef31a8-be78-49c2-8775-c36801016156%40sessionmgr101&vid=4
https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/breadbox/search?term=martial%20arts%2A%20AND%20intervention%20AND%20physical%20activity%20AND%20schools&sid=bdef31a8-be78-49c2-8775-c36801016156%40sessionmgr101&vid=4


36 
 
 

2019-04-05 15 Martial arts 

AND physi-

cal educa-

tion AND 

health AND 

Teenager 

Sportdiscus År: 

1998–

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

6 1 1 0 0 

2019-04-05 16 Martial arts 

AND psy-

chological 

health 

Sportdiscus År: 

1998–

2019 

Peer re-

viewed 

Språk:  

Engelska 

30 6 6 2 1 

 

 

7.2 Bilaga 2: Sökmatris manuell 

 

Datum Sökning  Begräns-

ningar 

Urval Urval 1 Urval 2 Urval 4 

2019-04-05 Referenslista 

artikel 3 

År: 1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk: 

Engelska 

10 10 4 4 

2019-04-10 Referenslista 

artikel 48 

År: 1998- 

2019 

Peer re-

viewed 

Språk: 

Engelska 

24 5 3 2 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 
 

7.3 Bilaga 3: Artikelmatris 

 

Artikel Syfte Metod 

 

Resultat Bedöm-

ning/kvali-

tetsgransk-

ning 

Ada Wai Wing 

Ma, Lily Han Qu. 

(2017). 

 

Effects of Karate 

Training on Basic 

Motor Abilities of 

Primary School 

Children.  

 

Scientific Re-

search. Vol. 7, 

No.2, 130-139. 

  

Motorisk studie. 

 

Kina. 

 

Studiens syfte är att 

utvärdera vilka mo-

toriska effekter ka-

rateträning har på 

skolbarn och be-

stämma förhållan-

det mellan karate-

träning och fem 

specifika motoriska 

förmågor hos barn 

som aldrig tränat 

karate.   

 

Design:  

Interventionsstudie 

Metod: 

Antropometriska 

mätningar 

Motoriska mät-

ningar 

Fitness-test 

Sekita-test 

 

10 lärotillfällen på 

90 minuter om fy-

siskaktivitet och 5 

minuters daglig ka-

rateträning. 

   

Population/ 

studiegrupp: 

51st barn, 8–12 år. 

Fördelade på två 

olika klasser. 

Studiens resultat visar att tio föreläs-

ningssessioner om fysisk aktivitet och 

5 minuter av daglig karateträning har 

en positiv inverkan på barns motoriska 

förmåga. Karate kan därför vara ett lo-

vande alternativ i läroplanen för idrott- 

och hälsa. 

 

Tema: 

Motorisk förmåga. 

Fysisk aktivitet. 

   

Bra 

 

Aljadeff-Abergel. 

E. Karate Kid.  

(2011).  

Journal of Physi-

cal Education, 

Recreation & 

Dance, 82(4), 33–

38. 

Pedagogisk 

studie.  

USA. 

Artikelns syfte är 

att föreslå olika in-

lärningsaktiviteter 

och lekar för att 

undervisa grund-

läggande karatetek-

niker i grundskolan 

för idrott- och 

hälsa.  

 

Design:  

Kvalitativ artikel. 

Metod: 

Kvalitativ studie, in-

samling av artiklar. 

Artikeln visar undervisningsmetoder 

för karate genom lek och spel. 

 

Tema 1:  

Lärande innehåll och fysisk aktivitet.  

Tema 2: 

Lärandeprocess, lärandeinnehåll och 

undervisningsmetoder. 

 

 

Mycket 

relevant 

https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Ada+Wai+Wing++Ma&searchField=authors&page=1
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Ada+Wai+Wing++Ma&searchField=authors&page=1
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Lily+Han++Qu&searchField=authors&page=1
https://www.scirp.org/
https://www.scirp.org/
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Banks, Aaron L. 

(2006).  

Developing Stu-

dent Affect in a 

University Self-

Defense Course. 

 

Physical Educa-

tor, 63(1), 8–17. 

 

Pedagogisk stu-

die. 

 

USA. 

Studiens syfte är att  

undersöka effek-

terna av en 13-

veckors mediaför-

bättrad innehållsin-

tervention baserad 

på populärkultur i 

förhållande till stu-

dentinriktning och 

studentintressen 

hos studenter som 

ingick i startnivå 

för självförsvars-

kurser. 

 

Design:  

Interventionsstudie 

Metod: 

Digitala verktyg, vi-

deoklipp och enkä-

ter. 

Population/ 

studiegrupp:  

93 studenter, 18–24 

år, slumpmässigt in-

delat i två grupper. 

En kontrollgrupp 

och en experimen-

tellgrupp inom en av 

fyra självförsvars-

klasser. Kontroll-

gruppen hade både 

lärarledd undervis-

ning och undervis-

ning med digitala 

verktyg. Medan den 

experimentella 

gruppen hade enbart 

undervisning genom 

digitala verktyg. 

Studiens resultat visar att digitala verk-

tyg är kompatibelt med självförsvars-

undervisning. Elevernas uppfattning 

var överraskande positiv till självför-

svarsundervisning med digitala verk-

tyg. Främst positiv var den experimen-

tella gruppen som enbart hade under-

visning med digitala verktyg. 

 

Tema: 

Undervisningsmetod. 

Lärandeprocess. 

 

 

Mycket 

relevant 

Brown, D., & 

Johnson, A. 

(2000). 

The Social 

Practice of Self-

Defense Martial 

Arts: Applications 

for Physical 

Education.  

Quest, 52(3), 

246–259. 

England. 

 

Sociologisk studie 

 

Studiens syfte är att 

undersöka och dis-

kutera kampkonst 

utifrån ett sociolo-

giskt perspektiv 

samt vilket potenti-

ellt värde kamp-

konst kan ha för id-

rott i skolan.  

 

 

Design:  

Kvalitativ artikel. 

Metod: 

Insamling av littera-

tur och vetenskap-

liga artiklar. 

 

Kampkonst innehåller ett rikt kulturellt 

och socialt kapital som skolidrotten 

kan dra nytta av.  

Kampkonst har en förmåga att generera 

alternativa former av habitus och kan 

användas som ett kraftfullt komple-

ment till idrott i skolan. 

 

Tema: 

Kulturellt värde 

Sociologiskt värde. 

 

 

 

Bra 

Carruthers, A. 

(1998). 

Kung Fu Figh-

ting: The Cultural 

Pedagogy of the 

Studiens syfte är att 

undersöka vilka pe-

dagogiska metoder 

som utomeurope-

iska vietnamesiska 

Design:  

Kvalitativ artikel 

Metod: 

Insamling av littera-

tur och 

Kampkonst innehåller etiska riktlinjer 

och principer.  

Kampkonst innehåller ett rikt lärande-

innehåll av filosofiska aspekter och fy-

sik aktivitet. 

Bra 
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Body in the 

Vovinam Over-

seas Vietnamese 

Martial Arts 

School.  

Australian Jour-

nal of Anthropo-

logy, 9(1), 45–57. 

Australien. 

Antropologisk 

studie. 

eliter strävar efter 

att locka ungdomar 

i en gemensam 

uppfattning om vi-

etnamesisk identi-

tet i samband med 

kampkonst. 

 

vetenskapliga artik-

lar. 

  

Kampkonst erbjuder stark gemenskap.  

Elever som tränar kampkonst får lära 

sig disciplin. 

Mönsterträning. 

 

Tema: 

Fysisk aktivitet: mönsterträning, tek-

niskt innehåll.  

Sociala koder: principer och regler 

 

 

 

Chang, Y., Yang, 

Y., Chen, C., & 

Chiang, B. 

(2008).  

Tai Chi Chuan 

training improves 

the pulmonary 

function of 

asthmatic child-

ren.  

Journal of Micro-

biology, Immuno-

logy, and In-

fection = Wei 

Mian Yu Gan Ran 

Za Zhi, 41(1), 88–

95. 

Taiwan. 

Fysiologisk och 

hälsomässig stu-

die. 

 

Studiens syfte är att 

undersöka vilka ef-

fekter kampkonsten 

Tai Chi Chuan kan 

ha på lungfunkt-

ionen för barn med 

astma. 

. 

Design:  

Interventionsstudie 

Metod: 

Enkäter, medicinska 

tester. 

Population/ 

studiegrupp: 

30st Grundskoleele-

ver slumpmässigt-

uppdelade i två 

olika grupper. En 

kontrollgrupp och 

en experimentell 

grupp. Vad avser 

den experimentella 

gruppen genom-

förde de 12 veckor 

av Tai Chi Chuan 

träning, medan kon-

trollgruppen genom-

förde vanlig fysisk 

aktivitet.  

 

 

Studiens resultat visar att kampkonsten 

Chi Chuan kan förbättra lungfunkt-

ionen hos barn med astma.  

 

Tema:  

Fysiologiska hälsoeffekter. 

 

 

Mycket 

relevant 

Fuller, J. R. 

(1988).  

Martial arts and 

psychological 

health.  

British Journal of 

Medical 

Studiens syfte är att 

ta reda på vilka po-

sitiva psykologiska 

effekter kampkonst 

medför för de som 

utövar det.  

Design:  

Review studie 

Metod: 

Insamling av artiklar 

 

 

Kampkonstutövare visar på flera posi-

tiva psykologiska effekter. 

Kampkonst kan betraktas som ett bil-

ligt alternativ till psykoterapi, eftersom 

de flesta kampkonster innehåller flera 

komponenter av psykologisk träning. 

Till exempel ökat självförtroende, 

Bra 
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Psychology, 61: 

317–328. 

England. 

Psykologisk stu-

die. 

(Ej med i resultat) 

 självkänsla, självsäkerhet, prestations-

förmåga, måluppfyllelse, självkontroll 

och trygghet. 

 

Tema: 

Sociopsykologiska hälsoeffekter. 

 

Hortigüela Alcalá, 

D., & Hernando 

Garijo, A.  

(2017). 

 

Teaching Games 

for Understand-

ing: A Compre-

hensive Approach 

to Promote Stu-

dent's Motivation 

in Physical Edu-

cation.  

Journal of human 

kinetics, 59, 17–

27.  

Spanien. 

 

Pedagogisk studie 

Studiens syfte är att 

granska elevernas 

uppfattningar om 

motivation och pre-

station i idrott- och 

hälsa efter att ha 

upplevt tre olika id-

rotter.  

 

Design: 

Mixad metod. 

Metod: 

Kvalitativa semi-

strukturerade inter-

vjuer, kvantitativa 

enkäter.  

Population/studie-

grupp: 

237 gymnasieelever 

delades in i två 

grupper med två lä-

rare. Experiment-

grupp (A), bestod av 

128 elever och ge-

nomförde idrottsun-

dervisning med 

undervisningsme-

toden ”teaching ga-

mes for understan-

ding”(TGFU), me-

dan kontrollgruppen 

(B) upplevde vanlig 

traditionell under-

visning.  

 

Studiens resultat visade att grupp A 

upplevde större motivation och prestat-

ion med (TGFU) metoden än grupp B. 

 

Tema: 

Lärandeprocess och                           

undervisningsmetoder. 

Mycket 

relevant  

Kim, H., 

Stebbins, C., 

Chai, J., & Song, 

J. (2011).  

 

Taekwondo trai-

ning and fitness in 

Studiens syfte är att 

undersöka vilka fy-

siologiska hälsoef-

fekter kampkonsten 

taekwondo har på 

gymnasieflickor 

som enbart har två 

idrottslektioner i 

veckan. 

 

Design:  

Interventionsstudie 

Metod: 

Styrketester, kondit-

ionstester, två dy-

namometer, DXA 

scanner och DXA, 

Hologic QDR-4500 

Kostdagbok. 

 

Studiens resultat visar att taekwondo-

träning ger ökad styrka, explosivitet, 

kondition, flexibilitet och smidighet. 

Taekwondo kan även förbättra skelett-

muskulaturens kapacitet, flexibilitet, 

snabbhet, smidighet och kondition. 

 

Tema:  

Fysiologiska hälsoeffekter.  

Bra 
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female adole-

scents.  

Journal of Sports 

Sciences, 29(2), 

133–138 

 

Fysiologisk stu-

die. 

 

China. 

Population/studie-

grupp: 

31st flickor, 15–16 

år slumpmässigt in-

delat i en kontroll-

grupp och en 

taekwondogrupp.  

Taekwondogruppen 

genomförde 12-

veckor av 50 minu-

ter taekwondoträ-

ning utöver de van-

liga idrottslektion-

erna. Kontrollgrup-

pen genomförde 

ingen extra träning 

utan fortsatte som 

vanligt enligt sche-

malagd idrott.  

Lakes, Kimberley 

D., & Hoyt, Wil-

liam T.  

(2004). 

 

Promoting Self-

Regulation 

through School-

Based Martial 

Arts Training.  

 

Journal of Ap-

plied Develop-

mental Psycho-

logy, 25(3), 283–

302. 

 

Psykologisk stu-

die. 

Studiens syfte är att 

undersöka om skol-

baserad taekwondo 

har en positiv på-

verkan på barns 

självregleringsför-

måga. 

Design: 

Interventionsstudie.  

Metod:  

Semistrukturerade 

intervjuer, enkäter, 

tekniska mätinstru-

ment. 

Population/studie-

grupp: 

207 barn från låg-

och mellanstadiet 

slumpmässigt inde-

lat i två grupper, en 

taekwondogrupp 

och en kontroll-

grupp. Taekwondo-

gruppen genom-

förde taekwondoträ-

ning 2–3 gånger i 

veckan, medan kon-

trollgruppen genom-

förde vanlig PE 

undervisning. 

Studiens längd va-

rade i 3 månader. 

Efter en 3 månaders intervention indi-

kerade resultaten att kampsportgruppen 

demonstrerade större förbättringar jäm-

fört med jämförelsegruppen inom om-

rådena kognitiv självreglering, affektiv 

självreglering, prosocialt beteende, 

klassrumsuppförande och prestanda på 

ett mentalt matematiskt test.  

 

Studien hade störst effekt hos äldre 

barn och pojkar.  

 

Viktigt att elever lär sig självkontroll, 

respekt och att inte använda tekniker 

utanför träningshallen. 

  

Tema: 

Psykologiska hälsoeffekter. 

Mycket 

relevant 
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USA. 

 

Michaelson, M., 

Ronnenberg, A., 

Walsh, D., & Lin-

den, P.  

(2000).  

 

Should martial 

arts be taught in 

physical educat-

ion classes?  

 

Journal of Physi-

cal Education, 

Recreation & 

Dance, 71(9), 12–

14. 

 

Pedagogisk studie 

 

England. 

 

(Ej med i resul-

tat). 

Diskuterar fördelar 

och nackdelar med 

kampkonst som ett 

alternativ för id-

rottsundervisning i 

skolan. 

Design:  

Kvalitativ artikel. 

Metod: 

Kvalitativ studie, in-

tervjuer, insamlad 

litteratur.  

Population/studie-

grupp: 

Lektorer och profes-

sorer.  

Kampkonstundervisning i grundskolan 

skulle vara ett fantastiskt sätt att intro-

ducera studenter till en livslång, indivi-

duellt orienterad fysisk aktivitet, som 

stärker kroppen och bidrar till psykoso-

ciala såväl affektiva förmåner. 

 

Kampkonst kan bidra till att utveckla 

elevers uthållighet, muskelstyrka och 

uthållighet, gemensam flexibilitet, ba-

lans och samordning.  

 

Generellt syftar kampkonst träning till 

att uppnå personlig tillväxt. 

 

Kampsport lär kroppsmedvetenhet och 

självkontroll på sätt som är väldigt 

mycket 

 

Kampkonst består av tekniker som 

hjälper utövaren att hantera stress vid 

hårt pressade situationer.  

 

 

 

 

 

Milligan, K., 

Cosme, R., Wolfe 

Miscio, M., 

Mintz, L., 

Studiens syfte är att 

undersöka effek-

terna av Integra 

Mindfulness 

Martial Arts hos 

högstadieelever 

som upplever hög 

stressfaktor, 

Design:  

Interventionsstudie 

Metod:  

Semistrukturerade 

intervjuer 

Population/studie-

grupp: 

Efter 20 veckor av Integra Mindfulness 

martial arts visade deltagarna positiva 

förbättringar i studieresultat, social 

kompetens, självreglering och självför-

troende.  
 

 

 

Mycket 

relevant 
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Hamilton, L., 

Cox, M., . . . 

Phillips, M.  

(2017). 

 

Integrating Mind-

fulness into 

Mixed Martial 

Arts Training to 

Enhance Acade-

mic, Social, and 

Emotional 

Outcomes for At-

Risk High School 

Students: A 

Qualitative Explo-

ration.  

 

Contemporary 

School Psycho-

logy, 21(4), 335–

346. 

 

Psykologisk stu-

die. 

 

USA. 

självregleringssvå-

righeter, ångest och 

ilska.  

24st högstadieele-

ver, 14–17 år. 

20 veckor av kamp-

konst kombinerat 

med mindfulness.  

Studieresultat: 

 

Eleverna visar att de enklare kunde av-

sluta ett påbörjat skolarbete eller fort-

sätta med det. De upplevde ökad fokus 

i klassrummet, kunde arbeta bättre i 

grupp och minskad ångest inför prov. 

 
 

Socialkompetens:  

 

Få vänner, initiera intrång, minskad 

social ångest 

 

Självreglering: 
 

Eleverna upplevde förbättrad förmåga 

att adaptivt hantera ilska och ångest. 

 

 

Självförtroende: 
 

Eleverna upplevde ökad självkänsla, 

förståelse för negativa tankar och hur 

man kan hantera de bättre.  

 

 

Tema: 

Lärandeinnehåll, Lärandeprocess 

Psykologiska hälsoeffekter. 

 

Na, Jaekwon. 

(2009).  

 

Teaching 

Taekwondo 

Studiens syfte är att 

bidra med kun-

skaper om hur 

taekwondo kan un-

dervisas i skolan. 

Design: 

Kvalitativ artikel 

Metod:  

Insamling av littera-

tur och vetenskap-

liga artiklar. 

 

Studiens visar att intresset för kamp-

konst har ökat. Många idrottslärare 

saknar kompetenser och erfarenheter i 

att undervisa om kampkonst. Därför 

avstår många lärare att ha kampkonst 

influerade aktiviteter i idrott-och hälsa.  

En anledning är att universiteten sällan 

tillgodoser lärare med dessa kunskaper.  

Mycket 

relevant 
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through Mosston's 

Spectrum of Sty-

les.  

Journal of Physi-

cal Education, 

Recreation & 

Dance 

(JOPERD), 80(2), 

32–38. 

 

Pedagogisk stu-

die. 

 

England. 

 

 

Lärandeprocess och undervisningsme-

toder: 

 

Kommandostil, ömsesidig stil och 

självlärande stil.  

 

TGFU (Teaching Games For Un-

derstanding). 

 

Lärandeinnehåll: Kamptekniker. 

 

 

Tema: 

Lärande innehåll, lärandeprocesser och 

undervisningsmetoder. 

Oh, H. 

(2014).  

 

Taekwondo In-

structional and 

Assessment Stra-

tegies in Authen-

tic Settings. Jour-

nal of Physical 

Education, Recre-

ation & Dance, 

85(1), 36–42. 

 

Pedagoisk studie 

 

USA 

 

Syftet med studien 

är att presentera 

olika undervis-

ningsstrategier för 

taekwondo. 

Design: 

Kvalitativ studie 

Metod: 

Insamling av veten-

skapliga artiklar, te-

orier, intervjuer 

Undervisningsmetoder och strategier 

för kampkonsten taekwondo.  

 

Oh (2014) syftar på att kampkonstin 

fluerade aktiviteter är ett utmärkt till-

fälle att introducera studenter till en 

mångkulturell idrott vars kamptekniker 

härstammar från andra kulturer. Både 

lärare och elever kan dra nytta av att 

lära sig taekwondo samtidigt som de 

exponeras för en annan kultur och 

språk. Till exempel härstammar 

taekwondo från korea, vilket innebär 

att terminologin, dvs teknikerna be-

nämns på koreanska såsom spark 

(chagi) slag (churigi). Det kan leda till 

att elever intresserar sig till att lära sig 

mer om koreanska.  

Tema: 

Lärandeprocess/Undervisningsmetoder  

Lärandeinnehåll: kamptekniker, kultur.  

 

Mycket 

relevant 
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Perrin, Deviterne, 

Hugel, & Perrot. 

(2002).  

 

Judo, better than 

dance, develops 

sensorimotor ad-

aptabilities invol-

ved in balance 

control.  

 

Gait & Posture, 

15(2), 187–194. 

 

Motorisk studie. 

 

USA. 

Studiens syfte är att 

undersöka och jäm-

föra balanskontroll 

hos professionella 

danutövare och 

högt graderade 

judoutövare samt 

avgöra vilken idrott 

som förbättrar ba-

lans och kropps-

hållning bäst.  

Design: 

Interventionsstudie. 

 

Metod:  

statiska och dyna-

miska posturogra-

fiska tester. 

 

Population/studie-

grupp: 

73st vuxna (17st 

högt graderade 

Judoutövare, 15st 

balettdansörer, 41st 

utan erfarenhet av 

dans eller judo), 20–

34 år.  

 

 

Studiens resultat indikerade att judout-

övare hade bäst balans i samtliga tes-

ter.  

 

Judoutövare i tävling utsätts konstant 

för oväntade rörelser som åläggs av 

motståndaren för att få dem att falla.  

 

Judoutövare utövare har en bättre 

sensomotorisk anpassningsförmåga än 

andra idrotter, eftersom de lär sig be-

härska och kontrollera kroppens cen-

trala tyngdpunkt bättre när de utövar 

sin idrott i både fördelaktiga såväl som 

ofördelaktiga positioner. 

 

Tema:  

Fysiologiska hälsoeffekter. 

Motorik. 

 

Bra 

Reynes, E., & 

Lorant, J.  

(2004). 

Competitive Mar-

tial Arts and Ag-

gressiveness: A 2-

yr. Longitudinal 

Study among 

Young Boys. Per-

ceptual and Mo-

tor Skills, 98(1), 

103–115. 

 

Fysiologisk studie 

 

undersöka aggres-

sivitet hos barn 

som utövar karate 

och judo efter 2 års 

träning 

Design: 

Interventionsstudie 

Metod:  

Enkäter: Buss-Perry 

Aggression Quest-

ionnaire.  

 

Population/studie-

grupp: 

99st pojkar, två kon-

trollgrupper jämt 

fördelat, en karate-

grupp och en Judo 

grupp.  

Tidsspann: 2 år. 

Barnen svarade på 

enkäten vid början 

av studien och vid 

slutet.  

Judo gruppen visade minskad aggressi-

vitet, medan karate gruppen visade ett 

oförändrat resultat.   

Bra 
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Sandford, Glenn 

T., & Gill, Peter 

Richard.  

(2019).  

Martial Arts Mas-

ters Identify the 

Essential Compo-

nents of Training.  

Physical Educat-

ion and Sport Pe-

dagogy, 24(1), 

31–42.  

Psykologisk stu-

die. 

England. 

Studiens syfte är att 

undersöka kamp-

konstelever och in-

struktörers erfaren-

heter av kamp-

konst. 

 

 

Design:  

Kvalitativ studie  

Metod: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Population/studie-

grupp: 

Fyra erfarna kamp-

konstinstruktörer in-

tervjuer.  

 

Tre teman identifierades relaterad till 

kampkonstelever och instruktörers er-

farenheter av kampkonst. Dessa var fy-

sisk aktivitet, sociala förväntningar, 

mental träning.  

 

Att träna kampkonst handlar inte en-

bart om fysisk utmaning i form av 

kamptekniker utan även om att möta 

sitt inre jag genom introspektion. 

Det finns både skrivna och oskrivna 

regler i kampkonst. De kan ses utifrån 

förhållandena mellan studenter, mellan 

student och instruktör och mellan stu-

dent och träningshallen. Till exempel 

förväntas elever att buga när de går in i 

träningshallen, de förväntas även att 

visa respekt till instruktörer och andra 

elever. Sammantaget skapar det en ut-

bildningskultur i hur man ska uppföra 

sig. 

 

Kampträning i form av sparring nöd-

vändig för att utmana elever till att 

stiga ut sin komfortzon.  

 

Kampkonst som träningskultur omgi-

vet av principer och regler. 

Mentalträning är viktig i kampkonst 

för att förbereda eleverna inför träning 

så att de upplever en känsla av kontroll 

över sig själva.  

 

Tema:  

Lärandeinnehåll och lärandeprocess. 

1. Fysisk aktivitet/ tekniker 

2. Principer och regler/Sociala ko-

der 

3. Mental träning 

 

Mycket 

relevant 

Schwartz, J., 

Takito, M., Del 

Vecchio, F., Na-

poli, S., & 

Studiens syfte är att 

undersöka livskva-

lité i kampkonster 

Design: 

Kvantitativ studie. 

 

 

Studiens resultat visar att samtliga 

kampkonstutövare upplevde god livs-

kvalité av att träna kampkonst. Särskilt 

rörande fysisk livskvalité, men också 

Bra 
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Franchini, E.  

(2014). 

Quality of Life of 

Martial Arts and 

Combat Sports 

Practitioners: 

1740 Board #26 

May 29, 3.  

Medicine & Sci-

ence in Sports & 

Exercise, 46, 464. 

Fysiologisk stu-

die. 

Brasilien. 

och de som utövar 

kampkonst. 

 

Metod: 

Enkäter och statistik 

analys.  

Population/studie-

grupp: 

922st, manliga 

kampkonstutövare 

från Sao Paulo. 

Samtliga utövade 

någon av de fem 

största kampkons-

terna i världen (BJJ, 

judo, karate, Kung 

fu och taekwondo.  

Enkäten bestod av-

fyra olika delar av 

hälsoperspektiv som 

var fysiskt, psykiskt, 

socialt och miljö-

mässigt.  

psykisk och social livskvalité. 

 

Tema: 

Fysiologiska hälsoeffekter. 

Psykologiska Hälsoeffekter. 

 

Toskovic, N. 

(2001).  

Alterations in Se-

lected Measures 

of Mood with a 

Single Bout of 

Dynamic 

Taekwondo Exer-

cise in College-

Age Students.  

 

Perceptual and 

Motor Skills, 

92(3_suppl), 

1031–1038. 

Psykologisk stu-

die. 

 

Studiens syfte är att 

undersöka och jäm-

föra om dynamisk 

taekwondoträning 

kan förbättra sex 

psykologiska till-

ståndsdimensioner: 

Hälsa, ångest, de-

pression, ilska, 

trötthet och förvir-

ring.  

Design:  

Intervention studie 

Metod: 

Enkäter 

Population/studie-

grupp: 

40st högskoleelever, 

20st män och 20st 

kvinnor, ålder 18–

21 år.  

Samtliga deltagare 

hade inte tränat 

taekwondo tidigare. 

Deltagarna delades 

in i två grupper be-

stående av 10st män 

och 10st kvinnor. En 

taekwondogrupp 

och en kontroll-

grupp. Taekwondo-

gruppen genom-

förde en 75 minuter 

taekwondolektion 

för nybörjare, ledd 

av en certifierad 

De insamlade enkätsvaren visar att 

taekwondogruppen hade en signifikant 

förbättring i samtliga tillståndsdimens-

ioner, medan kontrollgruppen visade 

ett försämrat resultat.  

Taekwondo gruppen visade på positiva 

beteendeförändringar, medan kontroll-

gruppen visade det motsatta. Till ex-

empel visade taekwondogruppen på 

minskad ångest, depression och ökat 

positivt humör efter lektionen.  

Inga förkunskaper av taekwondo krävs 

för att uppnå effekterna.  

Tema:  

Psykologiska hälsoeffekter. 

Bra 
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England. taekwondoinstruk-

tör. Kontrollgruppen 

genomförde en 75-

min föreläsning i so-

ciologi. Därefter 

svarade deltagarna 

på enkäten som be-

stod av 65 frågor om 

hälsa, ångest, de-

pression, ilska, trött-

het och förvirring. 

 

Twemlow, Stuart 

W., & Sacco, 

Frank C. 

(1998).  

The Application 

of Traditional 

Martial Arts 

Practice and The-

ory to the Treat-

ment of Violent 

Adolescents. Ado-

lescence, 33(131), 

505–18. 

 

Psykologisk stu-

die. 

 

USA. 

 

(Ej med i resultat) 

 

 

Studiens syfte är att 

diskutera hur 

kampkonst kan 

vara ett bra verktyg 

för våldsamma ton-

åringar i skolan. 

Genom att sam-

manställa tidigare 

forskning om 

kampkonst som ett 

psykologiskt verk-

tyg, har ett tänkbart 

kampkonstprogram 

framställts. 

Design: 

Kvalitativ studie 

Metod: 

Review studie, in-

samling och sam-

manställning av ve-

tenskapliga artiklar.  

Diskuterar hur kampkonst kan kunna 

vara ett bra terapeutiskt verktyg i sko-

lan. Studiens huvudsakliga bidrag vi-

sade på hur man genomför en fram-

gångsrik intervention för våldsamma 

skolungdomar med kampkonst som 

tema och program. 

Beskriver sociala koder och regelverk i 

kampkonst.  

Regelverket är en viktig komponent för 

elevers utveckling rörande empati, 

ökad lyhördhet, ökad fokus, vakenhet 

och självreflektion. 

Instruktören som viktig komponent för 

att upprätthålla regelverket. Hens roll 

är likt en lärare.  

Tema:  

Fysisk aktivitet, psykologiska och 

mentala hälsoeffekter.  

 

Bra 
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Winkle, J., & 

Ozmun, J.  

(2003). 

Martial Arts: An 

Exciting Addition 

to the Physical 

Education Cur-

riculum.  

 

Journal of Physi-

cal Education, 

Recreation & 

Dance, 74(4), 29–

35. 

 

Pedagogisk stu-

die. 

 

USA. 

 

(Ej med i resultat) 

Studiens syfte är att 

diskutera hur 

kampkonst kan 

vara ett spännande 

tillägg till kurspla-

nen i idrott och 

hälsa. 

Design: 

Kvalitativ artikel 

Metod: 

Insamling av littera-

tur och vetenskap-

liga artiklar. 

 

 

Flera studier har diskuterat tillämpning 

av kampkonst som fysisk aktivitet för 

idrott och hälsa i skolan. i Winkle & 

Ozmuns (2003) studie diskuteras hur 

kampkonst ärett spännande tillägg till 

läroplanen för PE.  Kampkonst som fy-

sisk aktivitet förbättrar styrka, flexibili-

tet och kondition. Kampkonst bidrar 

till att stärka olika psykomotoriska och 

psykosociala förmågor.  

Många idrottslärare saknar kunskap om 

kampkonst, vilket har medfört till att få 

känner sig bekväma att undervisa i det.  

Kampkonst innehåller ett etiskt och 

moraliskt ramverk. Elever förväntas 

visa respekt och vördnad samt lyssna 

på varandra.  

Kamptekniker kan antingen utföras ge-

nom skuggboxning eller på måltavlor, 

till exempelvis mittsar. Även digitala 

verktyg är bra att använda för att visa 

hur olika tekniker genomförs men 

också syftet med de.  

Kamkonstträning består av samman-

satta rörelser. 

Kampkonstinstruktörer kan eventuellt 

bjudas in för att hålla ett övningspass. 

 

Bra 
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Tema:  

Lärande innehåll och lärande process. 

 

Zalech, M. 

(2009).  

Testing of Meth-

odological Skills 

with Trainers and 

Future Teachers 

of Physical Edu-

cation in 

Taekwon-Do.  

Polish Journal of 

Sport & Tourism, 

16(3), 166–170. 

Pedagogisk stu-

die. 

Polen. 

Studiens syfte är att 

identifiera vilka 

områden kamp-

konstinstruktörer 

oftast begår meto-

dologiska misstag.  

 

Design: 

interventionsstudie 

Metod: 

Pilicz- test, Wil-

coxon- test, analys 

genom datorpro-

gram. 

Population/studie-

grupp: 

64st studenter, 21–

24 år, och 21st 

taekwondoinstruktö-

rer, 20–45 år.  

Studenterna delades 

in i två grupper, en 

kontrollgrupp och 

en experimentell.  

Innan studiens start-

testades studenterna 

med ett pilicz-test 

för att utvärdera de-

ras fysiska kapa-

citet. Därefter un-

dervisades de i olika 

kamptekniker. 

Det tekniska inne-

hållet av kamptekni-

ker var samma för 

båda grupperna. Ef-

ter eleverna genom-

fört sin undervisning 

tillfrågades de att 

visa prov på sina 

kunskaper. Data 

samlades in genom 

att samtliga tekniker 

hade kodats i form 

av siffror via mjuk-

vara.  

Kampkonstinstruktörers metodologiska 

misstag: 

- Undervisar avancerade tekniker för ti-

digt. Till exempel handtekniker eller 

fottekniker. 

- Otydliga instruktioner. 

- Dålig planering. 

 

Därför är det viktigt att:  

- Aktiviteten är välplanerad. 

- De valda kampteknikerna är 

enkla, eftersom det underlättar 

elevernas progression. 

- Att vara medveten när nya ele-

ment bör initieras och vilken 

sekvens som ska följas. 

 

Tema:  

 

Undervisningsmetoder/lärandeprocess  

 

Mycket 

relevant 
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Zetaruk, Violan, 

Zurakowski, & 

Micheli.  

(2000).  

Karate injuries in 

children and ado-

lescents.  

Accident Analysis 

and Prevention, 

32(3), 421–425. 

 

(Ej med i resulta-

tet) 

Att identifiera risk-

faktorer för skada 

och att fastställa sä-

kerhetsriktlinjer för 

barn i Uechi-Ryu 

karate. 

 

Design:  

Kvalitativ studie. 

Metod:  

Observation och fäl-

tanteckningar 

Population/studie-

grupp: 

68st ungdomar, 6–

16 år.  

Plats: en karateskola 

i plymouth.  

Tid: 1 år. 

- 28 % av deltagarna rapporte-

rade att de blivit skadade.  

- Upptäckta skador var främst 

blåmärken vid extremiteterna.  

 

Skaderisken är relaterad till vilken grad 

och kunskapsnivå man har. Elever med 

hög grad och kunskapsnivå löper högre 

risk att skada sig, eftersom teknikerna 

de lär sig är farligare. Därför är det vik-

tigt att eleverna tränas upp i självkon-

troll.  

 

Skaderisken ökar vid träning med fler 

än 3 timmar i veckan.  

Karate är en relativt säker idrott för 

barn och ungdomar när det lärs ut kor-

rekt och under rätt omständigheter. 

 

Tema: 

Fysiologiska hälsoeffekter 

Bra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


