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Ninitha Maivorsdotter är sedan 2007 verksam som doktorand vid 
enheten idrott vid Örebro universitet. Hon har tidigare varit verksam under 
flertalet år vid Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm och även bedrivit 
studier i pedagogik och litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Ni-
nitha Maivorsdotter har ingått i Forskarskolan i utbildningsvetenskap med 
inriktning mot didaktik och är även medlem i forskningsgrupperna Studies 
of meaning-making in educational discourses (SMED) och Utbildning och 
demokrati. 

I avhandlingen Idrottsutövandets estetik. En narrativ studie av meningsska-
pande och lärande riktas intresset mot idrottsutövandets estetik, dels med 
avseende på vilket lärande som synliggörs med hjälp av John Deweys este-
tikbegrepp, och dels med avseende på det estetiska erfarandets betydelse för 
meningsskapande och lärande i idrottsutövning. Undersökningen genomförs 
med hjälp av narrativa analyser av idrottstövares berättelser. Berättelserna är 
skrivna av såväl idrottslärarstudenter som de professionella författarna och 
tillika skridskoåkaren respektive långdistanslöparen Jenny Diski och Haruki 
Murakami. Undersökandet sker med fokus på de praktiska epistemologier 
som framträder i idrottsutövarnas berättelser. Avhandlingen visar på sätt att 
förstå och undersöka lärande i idrottsutövning som en komplex och mångfa-
setterad process, där känslor och förnimmelser har stor roll, men där andra 
element av erfarande – så som sociala, kulturella, historiska, fysiska och men-
tala, sammantaget leder idrottsutövandet vidare. 
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