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Abstract 
 
Ninitha Maivorsdotter (2012): Idrottsutövandets estetik: En narrativ studie av 
meningsskapande och lärande. Örebro Studies in Sport Sciences 15, 166 pp. 
 
The overall interest of this thesis is to explore aesthetic experience in sport 
and its significance for learning in sport. The main purpose is to contribute 
to a theoretical and methodological development of studies relating to 
learning in sport. The exploration is undertaken within the field of pragma-
tism using the works of John Dewey and Ludwig Wittgenstein. The explo-
ration consists of four case studies, consisting mainly of narrative analyses 
of people’s written stories of participating in different sporting activities. A 
practical epistemology analysis (PEA) with a focus on aesthetic experience is 
used in three of the studies. The theoretical contribution comprises explor-
ing learning in sport as something that is connected to emotions and percep-
tions, where other elements of experience, such as the social, cultural, his-
torical, physical and mental aspects, are also important. Examining learning 
in the light of aesthetic experience contributes to an examination of emo-
tions and perceptions as integral parts of sport, without reducing learning 
to only consisting of emotions and perceptions. The results of the study also 
contribute to the possibility of exploring values in sport-related learning 
and shed light on the importance of habits (feelings of familiarity) when 
learning sport. How people ‘bodying’ the world aesthetically as part of their 
participation in sport has also been shown in one of the studies. The meth-
odological contributions of the thesis consist of the development of PEA to 
include the examination of written texts. Furthermore, one of the studies 
includes the development of aesthetic events as a tool for exploring aesthetic 
experience in sport. Finally, a methodological contribution is made by using 
PEA to examine sport, since in the past PEA has only been used in studies in 
science education. 

Keywords: Aesthetic experience, sport, meaning-making, learning, stories, 
narrative research, practical epistemology analysis, pragmatism. 
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Förord 
Det är några minuter i midnatt och jag har bara kort tid att formulera ett 
förord som på något sätt sammanfattar ett antal år som varit bland de 
mest spännande i mitt liv. Eftersom tiden är knapp och timmen är sen inser 
jag att denna text inte kommer att bli någon av de bästa jag skrivit, så jag 
sänder en tyst bön och hoppas att presumtiva läsare av avhandlingen inte 
bara kommer att läsa förord och referenslista, utan även bläddra fram till 
något annat avsnitt. Mitt största bekymmer är dock inte helt och hållet 
präglat av fåfänga. Kommer jag att få med alla betydelsefulla personer som 
på olika sätt har hjälpt mig att färdigställa avhandlingen? Jag skickar iväg 
ännu en bön ut i natten och börjar i logisk ordning i hopp att inte missa 
någon. 

Varje båtfärd har sin kapten och kaptenen för den här avhandlingen är 
jag. Men vid vissa passager, över särdeles svåra farvatten, har det varit 
både tryggt och nödvändigt att någon annan också har lagt sin hand på 
rodret. Mikael Quennerstedt har varit min huvudhandledare under större 
delen av min avhandlingstid och all hans klokskap, kunnighet och engage-
mang har räddat färden vid flera tillfällen.  Vad gäller handledare har jag 
dessutom varit lyckligt lottad även i övrigt och jag har haft fler handledare 
som på ett påtagligt sätt hjälpt mig vidare i avhandlingsarbetet. Suzanne 
Lundvall har varit med ända från början då projektet formulerades och 
hon har haft stor inverkan på inriktningen på mina studier såväl som inspi-
ratör och engagerad läsare. När jag rådvill har sökt efter sätt att undersöka 
meningsskapande och lärande så har jag kontaktat Per-Olof Wickman, 
som på ett generöst sätt delat med sig av sin tid och sitt skarpsinne. I bör-
jan av min doktorandtid har jag dessutom åtnjutit handledarskap från 
Peter Schantz och Helle Rønholt. Sammantaget har alla handledare såväl 
sporrat mig som bidragit till att vässa min avhandling och jag är glad och 
tacksam över allt stöd och alla inspirerande samtal som umgänget dokto-
rand och handelare har inneburit. 

Utöver mina handledare har jag deltagit i tre miljöer som på olika sätt 
har bidragit till att föra mitt arbete vidare och även bjudit på samvaro som 
jag har värdesatt mycket. Forskningsgruppen Studies of Meaning-making 
in Educational Discourses (SMED) lät mig i ett tidigt skede bli medlem och 
denna möjlighet har lärt mig allt jag vet om att skriva vetenskapligt och 
penetrera teoretiska och metodologiska spörsmål. Tack alla ni! Jag har 
även haft glädjen att vara med i Forskarskolan i utbildningsvetenskap med 
inriktning mot didaktik och denna sammanslutning har bjudit på en dok-
torandgemenskap som har gjort tillvaron både lättare och mer utvecklan-
de. Jag kommer att följa alla era arbeten under många år framöver! Slutli-



gen har jag tillhört miljön Enheten idrott vid Örebro universitet. Till alla er 
vill jag tacka för många goda samtal i fikarummet och för all förståelse och 
stöd. Jag vill särskilt tacka Christer Ericsson, Marie Öhman och Karin 
Andersson för värdefulla synpunkter på mina texter. Dessutom har vi haft 
roligt ihop och det gör ju inte avhandlingstiden sämre. I anslutning till 
denna grupp vill jag även tacka Björn Horgby som generöst och med stor 
kreativitet gett mig råd angående mitt projekt. Till enheten idrott hör också 
ett antal administratörer som på ett påtagligt sätt underlättat min tid som 
doktorand. Jag vill därför tacka Anette Oskarsson, Nina Nilsson och i 
slutskedet Taina Pålsson. Vidare vill jag tacka Sue Glover som med skick-
lighet och snabbhet bistått mig med språkgranskningen av de flesta av 
avhandlingens engelska texter. 

På vägen fram till disputation finns två anhalter som har stor betydelse 
för hur det fortsatta arbetet utvecklar sig. Under mina halvtids- och slut-
seminarier har jag haft förmånen att ha skarpa och pålästa opponenter 
som med sina kommentarer gjort att avhandlingen fått möjlighet att ut-
vecklas ytterligare. Jag vill därför tacka Eva Hultin och Håkan Larsson för 
dessa insatser. 

Under tiden som doktorand träffar man andra doktorander som man av 
olika skäl ”hakar i” på ett djupare sätt. Lina Wahlgren och Erik Stigell är 
två sådana personer. Samvaron med er har breddat min förståelse för 
forskning och våra tre avhandlingar utgör en särskild trojka som jag kom-
mer att hålla samlad i bokhyllan och se på med glädje. 

Slutligen skulle jag vilja tacka min mamma Maivor Skoglund för allt 
osvikligt stöd. Jag började räkna på alla de timmar som du tillbringat på 
tåget mellan Skövde och Västerås för att bistå mig med sonen och en 
mängd andra saker när doktorerandet har gått på högvarv. Efter ett his-
nande högt antal timmar kan bara följande slutsats dras – du har tillbring-
at månader på tåget för min skull! Jag vill även tacka min pappa Leif Skog-
lund och hans fru Margery för att ni alltid tror på mig och min förmåga 
och att ni alltid engagerat er i mitt avhandlingsarbete på ett positivt sätt. 

Så slutligen är klockan bara någon minut i tolv och tiden rinner obön-
hörligen ut. Strax trycker jag på send-knappen och texten lämnar mig för 
att leva sitt eget liv bland andra texter och läsare. Jag känner mig trött men 
också lätt om hjärtat. Flera års arbete är över och nu far avhandlingen iväg 
i form av ettor och nollor ut i rymden. Kvar hos mig finns det som betyder 
allra mest, min sambo och min son, och alldeles strax ska jag dela den 
sömn som de sedan flera timmar varit inneslutna i. 
 
Västerås, december, 2011 
Ninitha Maivorsdotter    
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1. Inledning 
Jag slår på TV:n en kväll runt åttatiden och hamnar mitt i litteraturpro-
grammet ”Babel” där programledaren Daniel Sjölin just har låtit författa-
ren Sigrid Combüchen sjunka ner i intervjufåtöljen. Sjölin avfyrar ett varmt 
leende och säger med en liten blinkning: 

Nu ska jag ställa en riktig idrottsfråga. Hur känns det? 

Jag vet inte om meningen med frågan är att överraska. Att göra ett litet 
pikant stilbrott genom att hämta en fråga från TV-sportens frågearsenal 
och bolla över den till författaren som just fått Augustpriset? Mycket rik-
tigt ler Combüchen en aning, kanske blir hon lite ställd, men hon ifrågasät-
ter inte påståendet att ”hur känns det?” kan anses vara ”en riktig idrotts-
fråga”. Inte heller jag tvekar över Sjölins påstående. Frågan ”hur känns 
det?” dyker upp i alla sammanhang där idrott utövas, eller kanske allra 
helst, när idrott just har utövats. Det är inte svårt att för sin inre blick 
mana fram bilden av TV-reportern, som med mikrofonen i högsta hugg 
smattrar fram frågan ”hur känns det?” till en utpumpad idrottsstjärna; 
som just gjort sitt livs bragd, alternativt just har misslyckats med att infria 
alla förväntningar. Visst har jag lidit tillsammans med honom eller henne 
och undrat om det inte finns någon annan, mer intelligent fråga att ställa?  

Men kanske finns det ändå fog för frågan? Eftersom jag vistas i en miljö, 
där forskande i idrottsutövning tillhör vardagen, blir jag plötsligt nyfiken 
på hur vanligt det är att rapportera hur det känns i sammanhang utanför 
TV-sporten? Jag plockar fram några av de forskningsrapporter och av-
handlingar som står i bokhyllan och jag upptäcker snart, att oavsett syftet 
med forskningen, innehåller intervjusvaren från idrottsutövare i olika åld-
rar fullt av yttranden om hur idrottsutövande känns. Detta oavsett om 
idrottsutövaren fått frågan om hur något känns eller inte. Några exempel: 

Jo, det är kul ibland, när vi har handboll och såna grejer, men… man bru-
kar nästan aldrig bli svettig på våra gympapass.  

Pojke i år 5 (Larsson, 2004, s. 125) 

På frågan ”Vad tycker du om idrott?” svarar pojken att det är kul, vilket 
är en beskrivning av känslan han har när han idrottar. Vi får också veta 
hur det känns på gympapasset, att man nästan aldrig blir svettig. I en an-
nan del av intervjun får en pojke frågan om varför man har skolämnet 
idrott och hälsa. 

Eeh, för det första så är det roligt, sen man blir, man får ju bra kondition så, 
så att man kan hålla, så att man inte blir jättetjock och så. 

Pojke i år 5 (Larsson, 2004, s. 132) 
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I pojkens svar får vi veta hur han känner inför skolämnet – han tycker att 
det är roligt – och först därefter följer ett svar som handlar om att få bra 
kondition och att inte bli tjock.  

Följande exempel är hämtat från en annan forskningsrapport: 

Lärare: Och när man hoppade rep, vad hände då i kroppen? Eva! Vad hän-
de med hela dig när du hade hoppat 50 hopp? 

Flicka: Kämpigt. 

Lärare: Ja, det var jobbigt. Det är jobbigt att hoppa hopprep, eller hur. Det 
är hela kroppen, sen började hjärtat slå, va? 

(Öhman, 2007, s. 124) 

Som vi kan se av ovanstående samtal, ställer läraren en fråga där han eller 
hon tycks hoppas på någon form av svar som kan knytas till fysiologiska 
aspekter av idrottsutövning. På denna förhoppning svarar eleven genom att 
berätta hur det kändes, varpå läraren försöker styra samtalet i önskad rikt-
ning genom att fråga om inte hjärtat började slå. Utan att ha fått frågan 
om hur något känns, berättar eleven att det var kämpigt. Detta mönster 
står att finna bland flera av de intervjuer och observationer som finns åter-
givna i forskarnas rapporter. Trots att såväl lärare, som forskare, ibland 
tycks hoppas på en annan typ av svar, rapporterar eleverna att idrottsut-
övning är ”hemskt”, ”härligt”, ”jobbigt”, ”kul”, ”tråkigt” och en mängd 
andra omdömen med hänvisning till hur det känns. I sammanhanget kom-
mer jag att tänka på en uppmaning av Wickman (2006), som i anslutning 
till analyser av estetiskt erfarande av naturorienterad undervisning, motive-
rar valet av att uppmärksamma – vad han kallar estetiska omdömen – med 
att människor spontant och frekvent använder dessa omdömen för att 
skapa mening i sin vardag. Wickman (2006) framhåller att om människor 
använder en viss typ av uttryck, bör forskare uppmärksamma denna an-
vändning för att den förmodligen har något viktigt att berätta om männi-
skors liv. 

Ovanstående upptäckt påverkade mitt intresse för att undersöka det 
estetiska erfarandets betydelse för lärande i idrottsutövning. Efter att först 
ha uppmärksammat den frekventa användningen av känslouttryck kom jag 
– vid ytterligare efterforskningar – att inse att idrottsutövares uttalanden 
inte bara handlade om känslor, utan även var länkade till fysiska, mentala, 
sociala och kulturella aspekter av idrottsutövning. Att bara betrakta dessa 
omdömen som ”känslouttryck” reducerade viktiga aspekter av dem, även 
om känslan var en viktig del i idrottsutövandet. Ovanstående upptäckt 
ledde mig också vidare till att vilja använda mig av människors skrivna 
berättelser. I mina studier kom jag att eftersträva ett empiriskt material där 
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människor har möjlighet att så fritt som möjligt – även om flera faktorer 
inskränker på den friheten – att i ord reflektera över idrottsutövandet utan 
att bli avbrutna av ytterligare en följdfråga. En avsikt med att använda 
berättelser som människor skrivit i en stund av egna tankar, var att försöka 
reducera forskarens inverkan på ordval och händelseförlopp, i hopp om att 
ge idrottsutövare större utrymme för spontana formuleringar.  

Bakgrund och motiv 
I avsnittet som följer, kommer jag att göra en översiktlig genomgång av 
några av de utmaningar som är knutna till att studera lärande i idrottsut-
övning. Denna genomgång är tänkt att tjäna som bakgrund och motiv till 
avhandlingens syfte. 

Ett antal utmaningar vid studier av lärande 
Att studera lärande innebär en rad utmaningar som forskare bör uppmärk-
samma, något som flera forskare också har gjort (se exempelvis Wickman 
& Östman, 2002a; van der Mars, 2006; Hastie & Siedentop, 2006; Sol-
mon, 2006; Rovegno & Dolly, 2006; Rovegno, 2006; Sandford & Rich, 
2006; Wallian & Wei Chang, 2006; Amade-escôt, 2006; Evans, Davies & 
Rich, 2009; Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2011). Hodkinson, Biesta 
och James (2007a) lyfter ett antal faktorer som de anser spelar väsentlig 
roll för människors lärande och som varje teori om lärande bör inkludera. 
Dessa faktorer sammanfattar forskarna på följande sätt, väsentligt för lä-
rande är: 

• positioner, dispositioner och handlande knutet till elever 

• positioner, dispositioner och handlande knutet till lärare 

• lokalisering och resurser i lärandemiljön 

• studieplaner och andra styrdokument, betygsättning och specifice-
ringar av behörighet 

• tiden som lärare och elever spenderar tillsammans, deras inbördes 
relationer och andra lärandemiljöer som eleverna ingår i 

• skolans organisation och arbetssätt, finansiering och inspektion 
från myndigheter och statlig policy 

• yrkesmässig och akademisk kultur i den aktuella lärandemiljön  

• sociala och kulturella värden och praktiker, exempelvis rörande 
klass, kön och etnicitet, anställningsförfarande och familjeliv 

(Hodkinson, Biesta & James, 2007a, s.415f, min fria övers.) 
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Som kan ses av ovanstående sammanställning definierar Hodkinson, Biesta 
och James (2007a) flera faktorer som har inverkan på lärande. För forska-
re blir det då väsentligt att avgöra vilka faktorer som studien har möjlighet 
att belysa och i vilken grad det är möjligt att fånga komplexa samband 
mellan olika faktorer. Med utgångspunkt från dessa faktorer formulerar 
även Hodkinson, Biesta och James (2007a) ett antal problem som de anser 
berör befintliga teorier om lärande. Problemen består enligt forskarna av 
följande: 

• En tendens att individuella olikheter och individuellt lärande för-
svinner då fokus ligger på social interaktion, handlande och delta-
gande. 

• En tendens att fokusera den specifika miljö där lärande sker utan 
att till fullo beakta vidare sociala, kulturella och strukturella influ-
enser. 

• En tendens att tona ner frågor om ojämlikhet och makt inom och 
utom lärandemiljön. 

• En tendens att särskilja individen från de sociala strukturer som 
påverkar individen genom att antingen sätta fokus på individ eller 
på det sociala, i stället för att inkludera båda. 

• En tendens att uppmärksamma kognition snarare än att se lärande 
som något praktiskt och kroppsligt. 

(Hodkinson, Biesta & James, 2007a, s.417, min fria övers.) 

 
Ovanstående faktorer och problem är högst relevanta för mitt val av teori 
och för genomförandet av min avhandling. Även i de fall då forskare inom 
ett visst teoretiskt perspektiv gör anspråk på att kunna hantera samtliga av 
ovanstående punkter, kommer forskningen med nödvändighet att genom-
föras inom vissa ramar. Enligt min mening är det inte väsentligt att mer 
eller mindre välgrundat ”bocka av” samtliga ovanstående punkter. Sådana 
”avbockningar” låter sig oftast göras bäst på ett teoretiskt plan. De är ofta 
betydligt svårare att till fullo förverkliga sådana ”avbockningar” inom 
ramen för ett enskilt avhandlingsarbete. Vad jag avser i mitt fortsatta arbe-
te är därför att använda ovanstående faktorer och problem som riktmär-
ken för vad jag kan göra anspråk på att kunna uttala mig om inom ramen 
för min avhandling.   

Ett antal utmaningar vid studier av lärande i idrottsutövning 
Med utgångspunkt i Hodkinsons, Biestas och James (2007a; 2007b) analys 
av vilka problem som teorier om lärande kan inkludera, formulerar Quen-



 NINITHA MAIVORSDOTTER Idrottsutövandets estetik I 19 
 

nerstedt, Öhman och Öhman (2011) ett antal metodologiska utmaningar 
vad gäller att studera lärande i idrottsutövning. 

”Den första utmaningen består i problemet med att observera lärande. 
Ur ett kropp och medvetande perspektiv sker lärande i medvetandet och är, 
som en konsekvens av detta, dolt för direkt observation och undersökning. 
Angreppssätt som studerar lärande i idrottsutövning bör därför möjliggöra 
att studera lärande som något observerbart i människors handlingar. 

Den andra utmaningen handlar om att perspektivet inte kan vara av-
gränsat till kognitivt lärande i termer av att lärande enbart är en fråga om 
mentala strukturer. I stället behöver angreppssättet kunna hantera lärande 
som något praktiskt och kroppsligt såväl som estetiskt, känslomässigt och 
moraliskt.  

Den tredje utmaningen handlar om relationen mellan kontinuitet och 
förändring i lärande i idrottsutövning. Dualistiska perspektiv tenderar att 
uppfatta kunskap som färdiga ”paket” som finns instuvade i medvetandet 
redo att plockas fram vid lämpliga tillfällen. Ett sätt att handskas med 
denna utmaning är att uppmärksamma kontinuitet och förändring genom 
ett mer situerat angreppssätt med fokus på handlande. 

Den fjärde utmaningen består i att angreppssättet bör undvika att ersät-
ta dualism med någon annan metafysisk utgångspunkt, som exempelvis 
holism i termer av att världen skulle vara en odelbar helhet. Med ett sådant 
rent holistiskt synsätt är det inte är möjligt att göra uppdelningar och sepa-
reranden, något som allvarligt skulle begränsa möjligheten att utveckla 
kunskap om lärande i idrottsutövning. Det är därför väsentligt att an-
greppssättet inte lägger hinder för forskaren vad gäller att kunna göra em-
piriskt grundade uppdelningar. 

Den femte utmaningen handlar om att hantera det individuella (agent) 
och det sociala (struktur) som varande simultant och gemensamt. Annars 
finns alltid risken att endera faktorn betraktas som överordnad och där-
med skymmer det underordnades betydelse, något som innebär att en fak-
tor blir övervärderad. Om individen är utgångspunkten, kan det innebära 
att individen tycks fri och oberoende från den sociala kontext vari hon 
ingår. Om i stället det sociala är utgångspunkten, blir ofta följden att indi-
videns handlande tycks förutbestämt och utan möjlighet till förändring.” 
(Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2011, s. 161, min fria övers.) 

De metodologiska utmaningar som forskarna påtalar är formulerade 
mot bakgrund av sociologisk forskning om kroppen (se exempelvis Shil-
ling, 2000; 2005; 2008; Wright & Harwood, 2009; Wright & Burrows, 
2006; Öhman, 2007; Evans, Davies & Wright, 2004). Evans, Davies och 
Rich (2009) pekar på att forskare med utgångspunkt från samhälleliga 
fenomen, så som exempelvis den så kallade ”fetmaepidemin” i västvärlden, 
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har haft goda skäl att genomföra forskning som uppmärksammar kropp, 
identitet och samhälle. Teman som varit centrala är klass, etnicitet, kön, 
”förmåga” och hur kroppen är övervakad och kontrollerad som ett led i en 
social fostran (se exempelvis Gard & Wright, 2005; Larkin & Rice, 2005; 
Rice, 2007; Wright & Harwood, 2009; Lundvall & Meckbach, 2003). Till 
denna sociologiskt inriktade forskning bör även läggas fenomenologisk 
forskning med fokus på kroppen i rörelse. Ett växande antal studier sker i 
avsikt att belysa idrottsutövning i termer av förkroppsligat meningsska-
pande (se exempelvis Brown & Payne, 2009; Kentel & Dobson, 2007; 
Kretchmar, 2000; Loland, 2006; Smith, 1997; Whitehead, 1990).  

Trots att mycket värdefull forskning om kroppen har skett, lyfter Evans, 
Davies och Rich (2009) ett antal problem, vilka kan sammanfattas på föl-
jande sätt: 

• Forskningen tenderar att endast se kroppen som bärare, vilket gör 
att kroppslighet reduceras till ett slags passivt mottagande av diver-
se utifrån kommande maktutövningar eller ideologier. Problemet 
med denna forskning är att den främst uppmärksammar vad krop-
pen är bärare av snarare än hur detta går till. 

• Forskningen tenderar att se kroppslighet som något som enbart 
handlar om känslor på bekostnad av andra väsentliga aspekter. En 
fördel med denna forskning är att kroppslighet inte längre är något 
passivt men nackdelen är att forskningen alltför ofta blir deduktiv. 

 
Evans, Davies och Rich (2009) argumenterar för att Shillings (2005) be-
grepp ”corporeal realism” skulle vara ett sätt att hantera de problematiska 
tendenser som redovisas ovan. ”Corporeal realism” innebär att den mänsk-
liga kroppen är såväl biologisk som social. Vid vår födelse är den ännu inte 
full utvecklad och under vår levnad, genomgår den en rad förändringar, 
som alla är ett led i en biologisk och social process. Det fördelaktiga med 
Shillings (2005) begrepp skulle vara att det uppmärksammar och erkänner 
kroppens materiella existens (Evans, Davies & Rich, 2009). 

Till viss del i polemik med Evans, Davies och Rich (2009), formulerar 
Larsson och Quennerstedt (submitted) ett alternativ till att ha kroppen i 
fokus för undersökningen. Larsson och Quennerstedt (submitted) argu-
menterar för att rörelse bör vara den analytiska enhet som bör vara i cent-
rum för intresset. Forskarna framhåller att det är i rörelse som idrottsutöv-
ning sker. När ett barn kastar en boll, är det en rörelse som bara kan för-
stås i relation till den situation där kastandet sker. Kastandet är inte ett 
beteende (inte bara biologiskt) utan en handling som inkluderar såväl soci-
ala, historiska som fysiska aspekter sammantaget. Genom att sätta rörelse i 
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fokus, i stället för kropp, blir det möjligt att studera skilda aspekter av 
rörelse, på samma sätt som forskningen redan tidigare har kunnat upp-
märksamma likheter och skillnader i muntliga eller skriftliga yttranden. 

Som visas av ovanstående resonemang, innehåller forskning om lärande 
i idrottsutövning en rad utmaningar som jag som forskare måste förhålla 
mig till. Evans, Davies och Rich (2009) och Larsson och Quennerstedt 
(submitted) är bara två exempel av flera på hur forskare har försökt att 
hantera ovanstående problem. Anledningen till att jag valt just dessa ex-
empel är att de illustrerar två olika vägar. Evans, Davies och Rich (2009) 
val att betrakta kroppslighet i ljuset av Shillings (2005) ”corporeal rea-
lism” har sina för och nackdelar. Forskarna illustrerar fördelarna på ett 
övertygande sätt, exempelvis vad gäller möjligheten att studera anorexi och 
dess påtagliga fysiskhet. Vad som kan sägas vara mer problematiskt med 
begreppet ”corporeal realism” är att kropp och medvetande förblir två 
substantiellt skilda enheter. Denna dualism reser då återigen frågan ”var” i 
så fall lärande i idrottsutövning sker, i kroppen, i medvetandet? Eftersom 
lärande står i fokus i föreliggande avhandling, blir jag inte fullt ut hjälpt av 
de synsätt som Evans, Davies och Rich (2009) framför. Om jag i stället 
följer Larssons och Quennerstedts (submitted) alternativ och uppmärk-
sammar rörelse, eller med andra ord, uppmärksammar handlande, så tonar 
dualismen kropp och medvetande ut ur bilden. Det blir då möjligt att stu-
dera lärande i handling, det vill säga att studera lärande i idrottsutövande. 
Även detta perspektiv har sina begränsningar, forskaren kan exempelvis 
inte yttra sig om annat än vad som synliggörs i handlande, så överväger 
fördelen i relation till mina intentioner med avhandlingsarbetet. 

Avhandlingens problem 
Dessa två utmaningar; att genomföra studier av lärande utifrån ett teore-
tiskt perspektiv som inte reducerar väsentliga aspekter av lärande samt 
utmaningen att genomföra studier av lärande i idrottsutövning utifrån ett 
teoretiskt perspektiv som inte reducerar väsentliga aspekter av idrottsutöv-
ning, utgör avstamp för genomförandet av den här avhandlingen. Avhand-
lingens problem, som handlar om hur vi kan beskriva och förstå de mer 
subtila och känslomässiga aspekterna av lärande sådant det tar form i id-
rottsutövning, kan vara en angelägenhet även för andra ämnen då dessa 
aspekter kan sägas vara gällande i alla situationer där lärande sker. 

Avhandlingen handlar om hur idrottsutövare skapar och kommunicerar 
mening i berättelser skrivna av dem själva. Jag har valt att dels undersöka 
berättelser skrivna av idrottslärarstudenter som deltar i gymnastik, hand-
boll eller basket inom ramen för idrottslärarprogrammet. Dessa idrottsut-
övare skriver sina berättelser på direkt uppmaning från mig och berättelsen 
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är ett svar på frågor som jag formulerat. Jag har även valt att studera id-
rottsutövare som i sitt yrkesliv verkar som professionella författare och 
därför har ord och formuleringskonst som sina professionella verktyg. 
Dessa idrottsutövare har själva valt att berätta om sin idrottsutövning i 
självbiografier och deras berättelser är således svar på behov som är formu-
lerade av andra än mig. Tanken med detta val av idrottsutövare är att få 
spridning vad gäller såväl idrottsutövning som situationer där berättelserna 
skapas. I avhandlingen undersöker jag det meningsskapande som framträ-
der i berättelserna med avseende på lärande i idrottsutövning. Detta inbe-
griper en hållning där lärande sker kontinuerligt och sker i samklang med 
den mening som människor ger sitt erfarande i olika situationer. Avhand-
lingen för fram ett perspektiv på lärande i idrottsutövning som utgår ifrån 
att människors estetiska erfarande av idrottsutövning är centralt för den 
mening som skapas och således även för den riktning som lärandet tar i en 
given situation. 

Den forskning som finns om lärande i idrottsutövning kan inte sägas 
lida brist på teorier. Vad skulle då motivera utvecklingen och undersökan-
det av ytterligare ett teoretiskt perspektiv? I en översikt från den senare 
delen av 2000-talet framhåller Kirk (2006) att mycket av den forskning 
som skett är valid, och under de senaste tiotal åren även teoretiskt väl för-
ankrad, men inte desto mindre har forskning om lärande i idrottsutövning 
misslyckats med att förtydliga vad lärande i idrottsutövning är och hur det 
går till. Det finns således fortfarande behov av analytiska verktyg för att 
förstå och möjliggöra undersökningar av lärande. I min avhandling vill jag 
bidra till frågan om vad och hur genom att pröva vilket lärande som syn-
liggörs i människors meningsskapande om idrottsutövning genom att se 
idrottsutövande som ett estetiskt erfarande. Om lärande i idrottsutövande 
har genererat en ansenlig mängd studier genom åren, så är studier om lä-
rande som ett estetiskt erfarande betydligt mer fåtaliga. Avhandlingen skul-
le således motiveras dels av att forskning i lärande i idrottsutövning fortfa-
rande har brister vad gäller möjligheten att fånga väsentliga aspekter av 
lärande, dels av att avhandlingen kommer att inkludera ett teoretiskt per-
spektiv som är tämligen oprövat vad gäller studier av lärande inom detta 
fält. 

Ytterligare motiv för avhandlingens genomförande är att de kvalitativa 
fallstudier som utgör avhandlingens olika delstudier, kan utveckla förståel-
sen av det sammansatta och mångbottnade meningsskapande som idrotts-
utövande skapar. Det arbete jag presenterar betraktar jag som i första hand 
prövande och utforskande. Avhandlingens resultat uppvisar en karta med 
variationer som inte bör betraktas som generella utsagor om vad som är 
”bra” eller ”dåligt” i idrottsutövande, eller vad som är ”behagligt” eller 
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”obehagligt”. Även om mina intentioner med avhandlingen inte inkluderar 
hur människor lär sig idrottsutövande på bästa sätt, eller hur välfungeran-
de miljöer för lärande skapas, hoppas jag att idrottsutövarnas skilda berät-
telser om idrottsutövning och hur jag förstår och tolkar dessa berättelser, 
kan utgöra inspiration för verksamma inom olika sammanhang där id-
rottsutövande försiggår. 

Motiven för avhandlingen utgörs således av behovet att ytterligare ut-
veckla analytiska verktyg för att förstå och undersöka lärande i idrottsut-
övning, och även att den teoretiska utgångspunkten att förstå lärande i 
termer av estetiskt erfarande är föga prövat med avseende på idrottsutöv-
ning. Avhandlingens kvalitativa fallstudier förväntas ge en mångfald av 
berättelser som kan utgöra goda underlag för teoretiska antaganden och 
metodologisk utveckling.  

Avhandlingens vetenskapliga kontext 
Jag genomför mitt avhandlingsarbete inom ramen för tre vetenskapliga 
miljöer som alla, och på olika sätt, har inverkan på avhandlingens slutre-
sultat. En av dessa miljöer är Enheten idrott vid Örebros universitet. Enhe-
ten idrott är en miljö som rymmer såväl didaktik, psykologi, historia som 
fysiologi. Denna miljö präglar avhandlingsarbetet på ett märkbart sätt, 
bland annat genom att skänka avhandlingen en betoning på idrott och där 
didaktiken blir avhandlingens inriktning. Ytterligare en miljö som sätter 
avtryck i avhandlingen är Forskarskolan i utbildningsvetenskap med in-
riktning mot didaktik. Att delta i en forskarskola innebär nära kontakter 
med doktorander och forskare från andra högskolor och universitet, samt 
även andra ämnen så som pedagogik, svenska språket, musik och matema-
tik. Den miljö som forskarskolan utgör ger mig möjlighet att placera in 
mitt didaktiska angreppssätt i en vidare kontext. Slutligen har forskar-
gruppen Studies of meaning-making in educational discourses (SMED) en 
påtaglig inverkan på avhandlingsarbetet. Gruppens inriktning på pragma-
tiska studier av naturorienterad undervisning och idrott gör avtryck i mina 
val av teori och angreppssätt. 

Syften 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla redskap för att 
förstå och undersöka meningsskapande och lärande i idrottsutövning. Av-
handlingen avser därmed främst att lämna ett teoretiskt och metodutveck-
lande bidrag. Men det övergripande syftet utmynnar också i ett substanti-
ellt syfte; att undersöka idrottsutövandets estetik. Avsikten är här att stu-
dera idrottsutövandets estetik genom att undersöka meningsskapande och 
lärande med hjälp av människors estetiska erfarande av idrottsutövning, 
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såväl som att undersöka det estetiska erfarandets betydelse för menings-
skapande och lärande i idrottsutövning. Undersökningens tillvägagångssätt 
kommer i huvudsak att vara narrativa analyser av idrottsutövares skrivna 
berättelser.  

Avhandlingen genomförs i fyra delstudier. Den första delstudien kan sä-
gas vara en teoretisk och metodologisk inflygning som undersöker vilket 
lärande som blir synligt i idrottslärarstudenters berättelser om att delta i 
handboll och basket. Analysen sker med utgångspunkt från studenternas 
estetiska erfarande av lärande i idrottsutövande. Avsikten med studien är 
att teoretiskt belysa vad som blir möjligt att undersöka om lärande i id-
rottsutövning med hjälp av begreppet estetiskt erfarande och med hjälp av 
ett narrativt angreppssätt.   

Den andra delstudien är främst metodologisk och undersöker möjlighe-
ten att operationalisera begreppen estetiskt erfarande, meningsskapande 
och lärande med hjälp av en vidareutveckling av metoden praktisk episte-
mologisk analys (PEA). Metodutvecklingen sker i avsikt att möjliggöra 
undersökning av estetiskt erfarande och lärande sådant det kommer till 
uttryck i skrivna berättelser. Användningen av PEA illustreras genom en 
analys av en självbiografisk berättelse skriven av författaren och tillika 
skridskoåkaren Jenny Diski. 

Den tredje delstudien är en empirisk studie som undersöker estetiskt er-
farande med avseende på värden i meningsskapande i idrottsutövning. 
Studien genomförs med hjälp av analyser av idrottslärarstudenters berättel-
ser om deltagande i gymnastik och basket. I studien avser jag att teoretiskt 
och metodologiskt illustrera en undersökning av värden i meningsskapande 
med hjälp av PEA med fokus på de estetiska omdömen som idrottsutövare 
använder i skrivna berättelser.  

Den fjärde delstudien är en empirisk studie som undersöker relationen 
mellan idrottsutövaren och den situation där utövandet sker med särskilt 
fokus på hur idrottsutövaren kroppsliggör idrottsutövandet estetiskt. Som 
empiriskt material används en självbiografi skriven av författaren och tilli-
ka långdistanslöparen Haruki Murakami. Studien utgör en teoretisk och 
metodologisk illustration av en undersökning med hjälp av PEA med fokus 
på relationen idrottsutövare och situation sådan den kommer till uttryck i 
en skriven berättelse. Undersökningen sker med utgångspunkt från begrep-
pen meningsskapande och estetiska händelser.   

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av fyra artiklar och en kappa som är uppdelad i nio 
kapitel. Kapitel 1 ger en bakgrund till studien och presenterar motiv för 
dess genomförande. Kapitlet avslutas med en redogörelse av studiens syf-
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ten. I kapitel 2 ges en översikt över forskning som har relevans för studiens 
problemområden och som därmed bidrar till att positionera avhandlingen 
inom ett forskningsfält. I kapitel 3 presenteras det pragmatiska perspektiv 
och transaktionella angreppssätt samt centrala begrepp som studien vilar 
på. I kapitel 4 görs en precisering av studiens kunskapsobjekt. Vidare re-
dogörs för studiens utformning vad gäller urval och avgränsning, liksom 
för hur empiri har bearbetats och analyserats. I kapitlet redovisas även 
etiska hänsynstaganden. Kapitel 5,6,7 och 8 är resultatkapitel och här pre-
senteras resultaten från fyra delstudier. Slutligen i kapitel 9 sker en sam-
manfattande diskussion där studiens resultat sätts i dialog med tidigare 
forskning. Diskussionen sammanfattas i en reflektion över avhandlingens 
mest centrala bidrag och kapitlet avslutas sedan med en engelsk samman-
fattning av kappan. 
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2. Tidigare forskning 

Inledning 
Eftersom avhandlingen främst syftar till att ge ett teori och metodutveck-
lande bidrag till den idrottsdidaktiska forskningen1

Avslutningsvis bör nämnas att nedanstående översikt i huvudsak baserar 
sig på arbeten gjorda i The handbook of physical education (Kirk, Macdo-
nald & O’Sullivan, 2006), samt på informationssökning i relevanta data-
baser så som SportDiscus, Eric, Ebsco och CSA Illumina. 

, kommer jag i huvud-
sak att presentera tidigare forskning som genomförts utifrån ett explicit 
teoretiskt perspektiv. Eftersom all forskning sker utifrån någon form av 
förförståelse kommer det att finnas studier som befinner sig i en gråzon 
vad gäller denna avgränsning. En del av dessa studier kommer att inklude-
ras i presentationen, medan andra kommer att exkluderas och någon tydlig 
gränsdragning är i sammanhanget svårt att dra. Som riktlinje för mitt arbe-
te har jag valt att lyfta fram studier som anknyter till syftet med avhand-
lingen och som därmed har tydlig relevans för förståelsen av avhandlingens 
resultat. De empiriska resultat som redovisas i samband med tidigare 
forskning är inte oväsentliga, men studierna är i första hand valda för att 
tjäna som exempel på hur forskare har arbetat inom ramen för olika teore-
tiska perspektiv och vad de kommit fram till. 

Forskning om lärande i idrottsutövning 
I en ofta citerad artikel av Rink (1999) framförs att teorier om idrottsut-
övande sällan är influerade av, eller förhåller sig till, teorier om lärande 
men väl till teorier om undervisning. Något som kan tyckas anmärknings-
värt då syftet med undervisning till stor del handlar om att människor ska 
lära sig något. Såväl Kirk (2006) som Macdonald (2004) tar fasta på Rinks 
(1999) argumentation i två översiktstexter och pekar på att detta förhål-
lande speglar en brist inom idrottsdidaktisk forskning. Kirk (2006) framför 
att varje användbar teori om undervisning borde innehålla ett tydligt och 
adekvat begrepp om lärande. Samtidigt lyfter Kirk (2006) fram ett antal 
brister med forskning om lärande inom idrottsdidaktik. Forskningen har 
under lång tid präglats av dualismen mellan kropp och medvetande, något 
som har satt ramar för förståelsen av lärandet och även påverkat sättet 

                                                      
1 I avhandling kommer begreppet idrottsdidaktisk forskning att användas med avseende 
på forskningsfältet, som i det här fallet har begränsats till att gälla olika teoretiska per-
spektiv på lärande i idrottsutövning internationellt sett. Begreppet idrottsutövning 
kommer att användas med avseende på verksamheten som studeras.  
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som forskningen har genomförts på. Även om flera utbildningsfilosofer 
tycker sig ha löst upp kropp-och-medvetande-dualismen, och flera forskare 
har genomfört studier med utgångspunkt från dessa filosofer, har få empi-
riska studier genomförts som har haft inverkan på lärandet i idrottsut-
övandet i praktiken. Enligt Kirk (2006) är mycket av den forskning som 
skett valid, och under de senare tiotal åren även teoretiskt väl förankrad, 
men icke desto mindre har den idrottsdidaktiska forskningen misslyckats 
med att förtydliga vad lärande i idrottsutövning är, hur det går till och hur 
miljöer för lärande skapas.   

I avsnitten som följer kommer jag att redogöra för den teoretiska ut-
vecklingen av lärandeforskning inom idrottsdidaktik.2

Tidens betydelse för lärande 

 Som röd tråd i pre-
sentationen kommer jag att ställa mig frågan hur forskare utifrån olika 
teoretiska utgångspunkter har förstått och studerat lärande? Jag kommer 
även att fortlöpande sätta de olika teoretiska utgångspunkterna i relation 
till mitt eget avhandlingsarbete.  

Att tiden som idrottsutövare deltar i idrottsutövande är avgörande för 
lärande är ett synsätt som tar fart under 1970-talet och kommer att influe-
ra forskning under lång tid framöver (van der Mars, 2006). Denna forsk-
ningsinriktning hämtar stöd från olika modeller där förståelsen av lärandet 
vilar på det faktum att det tar olika lång tid för individer att lära sig ett 
innehåll (Carroll, 1963; Bloom, 1968/1985). Dessa modeller för att förstå 
och undersöka lärande utgår från fem olika variabler: skicklighet, uthållig-
het, möjlighet till lärande, kvalitet på instruktioner och förmågan att förstå 
instruktioner. De första tre variablerna kan alla undersökas i form av tids-
mätningar. De två sista variablerna kan inte förklaras i termer av tid, men 

                                                      
2 Svenska studier som på senare tid har berört skolämnet idrott och hälsas innehåll 
är exempelvis SIH-pojektet, som bland annat har resulterat i antologin ”Mellan 
nytta och nöje: bilder av ämnet idrott och hälsa” (2004) med Larsson och Redelius 
som redaktörer, och även den nationella studien av Eriksson, m.fl. (2005) ”Natio-
nella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): idrott och hälsa”. Det har även 
skrivets ett antal avhandlingar i ämnet, se exempelvis Lundvall och Meckbach 
(2003), Swartling Widerström (2005), Quennerstedt (2006), Kougioumtzis (2006), 
Öhman (2007), Ekberg (2009), Larsson (2009), Londos (2010), Backman, (2010) 
och Schenker, (2011). Dessa studier har på ett värdefullt sätt ökat kunskapen om 
skolämnet idrott och hälsas innehåll sett ur ett nationellt perspektiv. Med anledning 
av att föreliggande avhandling främst har ett teoretiskt och metodologiskt syfte att 
studera lärande i idrottsutövning, har dessa studier inte inkluderats i översikten. 
Tyngdpunkten ligger i stället på internationell forskning om lärande i idrottsutöv-
ning i avsikt att kunna teckna linjer i teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
ur et bredare perspektiv. 
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är variabler som har stor inverkan på den tidsåtgång som krävs för att lära 
sig att behärska ett innehåll. Tidsbaserad forskning har främst genomförts 
via systematiska observationer av idrottsutövning (Darst, Zakrajsek & 
Mancini, 1989) vars främsta fokus har varit idrottsrelaterade psykomoto-
riska färdigheter (Siedentop & Tannehill, 2000; van der Mars, 1989). Den 
tidbaserade forskningen har lämnat flera bidrag till förståelsen av lärande 
som haft betydelse för hur idrottsutövande har kommit att utformas i 
praktiken (van der Mars, 2006). Som exempel kan nämnas att tidsbaserad 
forskning visar att idrottslärarnas agerande spelar stor roll för hur elever 
disponerar sin tid under lektionerna (se exempelvis Phillips & Carlisle, 
1983, Yerg, 1981; Pieron, 1982; DeKnop, 1986). Likaså visar forskningen 
att hur idrottsutövare spenderar sin tid spelar roll för vad de sedan förmår 
i form av olika psykomotoriska färdigheter. Studierna visar att disponerad 
tid ger utslag vad gäller förmågan att prestera vid olika typer av färdighets-
test. Studierna visar också att idrottsutövare presterar bättre i färdighets-
test om de har deltagit i sammanhang med stora möjligheter till egen utöv-
ning (se exempelvis Phillips & Carlisle, 1983, Yerg, 1981; Pieron, 1982; 
DeKnop, 1986). 

Kritik har framförts mot tidsbaserad forskning. Bland annat påtalar 
Kirk (2006) att denna typ av forskning ser på lärande i termer av process 
och produkt. Forskningen sker med fokus på relationen lärare och idrotts-
utövare, där lärarens beteende (process variabler) och vad idrottsutövaren 
uppnår i termer av färdigheter (produkt variabler) bildar en solitär enhet, 
oberoende av omgivande sociokulturella faktorer. Likaså framhåller Kirk 
(2006) att idrottsutövarnas uppnåendemål i form av psykomotoriska fär-
digheter inte utsätts för någon kritisk belysning. Forskningen har även 
mött kritik i termer av att producera resultat som i grunden är givna och 
självklara, så som exempelvis att lärarens agerande spelar roll för hur id-
rottsutövarna kommer att disponera sin tid (Jackson, 1985; Philips, 1985). 
Icke desto mindre är det så att den tidsbaserade forskningen har utmynnat 
i värdefull, deskriptiv information om relationen mellan lärare och idrotts-
utövare (Kirk, 2006). 

I relation till mitt eget avhandlingsarbete kan jag hämta kunskap från 
den tidsbaserade forskningen i form av erfarenheter av systematiska studier 
av idrottsutövande. Den tidsbaserade forskningen har producerat ett antal 
observationsprotokoll, som även om de inte kommer att användas i före-
liggande avhandling, ändå sätter fokus på frågor rörande validitet vad 
gäller relationen variabler, resultat och tolkning av resultat. Det som till 
största delen skiljer mitt avhandlingsarbete från den tidsbaserade forsk-
ningen är betydelsen av lärande. Att tolka lärande som något som kan 
reduceras till ”input” (lärarens beteende) och ”output” (idrottsutövarnas 
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uppnådda skicklighet) är att bortse från den helhet vari idrottsutövandet 
ingår. Denna reducering får påtagliga konsekvenser för möjligheten att 
studera lärande i idrottsutövning ur ett mer sammansatt perspektiv.  

Lärande i ljuset av klassrumsekologi 
Fram till 1970-talet hade den idrottsdidaktiska forskningen främst varit 
deskriptiv. Under de kommande decennierna sker dock en utveckling av 
mer sammansatta utgångspunkter, varav studier av klassrumsekologi kan 
sägas vara en (Silverman, 1991). Denna forskningsinriktning kan ses som 
antropologiskt inriktad, där förståelsen av det som sker i klassrummet, 
vilar på en modell snarare än en specifik teori (Hastie & Siedentop, 2006). 
Inom den klassrumsekologiska forskningen har flera olika teoretiska per-
spektiv tagits i anspråk (Kirk, 2006). Forskningsinriktningen utvecklades 
bland annat som en kritik av tidsbaserade studier, som man menade i hu-
vudsak studerade lärarens beteende och negligerade eleverna på ett sätt 
som reducerade dem till passiva mottagare av lärarens undervisning (Doy-
le, 1977). Klassrumsekologiska studier syftar till att undersöka hur lärare 
och elever interagerar tillsammans. Inom denna forskningsinriktning be-
traktas klassrummet som en gemensam miljö, som aktivt påverkar såväl 
lärares som elevers beteende. De processer som pågår kan inte förstås i 
termer av att lärarens agerande enkelriktat påverkar eleverna. I stället är 
processerna multidimensionella, simultana och oförutsägbara. Att proces-
serna är multidimentionella innebär att det kan finnas flera syften och flera 
händelser som pågår samtidigt, och alla dessa processer inte nödvändigtvis 
är sammanlänkade. Det är det simultana som utgör den gemensamma län-
ken. När olika syften och händelser pågår samtidigt, länkas de till varandra 
på ett oförutsägbart sätt och det är detta oförutsägbara som utgör utövan-
det (Doyle, 1979). Som en konsekvens av detta synsätt, är den klassrums-
ekologiska forskningen främst intresserad av att undersöka hur lärare och 
elever interagerar, snarare än att undersöka resultatet av denna interaktion 
i termer av uppnådda färdigheter eller lärande (Hastie & Siedentop, 2006). 
En annan konsekvens av ett sådant synsätt, är att metoderna för forskning 
blir andra än den tidsbaserade forskningens observationsprotokoll och 
färdighetstest. Inom den klassrumsekologiska forskningen används olika 
kvantitativa och kvalitativa metoder i syfte att samla in data som speglar 
den rika och komplexa miljö som ett klassrum utgör. För att denna typ av 
data ska vara möjlig, krävs att forskarna samlar in data regelbundet och 
under lång tid. Som tidigare nämnts utgår den klassrumsekologiska forsk-
ningen från en modell snarare än en specifik teori. I modellen ses klass-
rummet som en miljö bestående av tre olika system: organiserande system, 
instruerande system och socialiserande system med avseende på elever. 
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Varje förändring i vart och ett av dessa system får inverkan på de övriga. 
Som en följd av denna modell, hamnar frågor om ordning och skolarbete i 
fokus för klassrumsekologiska studier (Doyle, 1986). Forskningen har 
lämnat bidrag i form av studier som belyser vilka uppgifter som förekom-
mer vid idrottsutövning och hur dessa är organiserade. Bland annat visar 
Doyle (1980) hur uppgifterna skapar strukturella ramar som organiserar 
och riktar elevernas tankar och handlingar åt ett visst håll. Hur elever age-
rar och medskapar i denna typ av organisering visas i en studie av Allen 
(1986), som belyser att dessa processer i högsta grad är sociala. Något som 
även stöds av bland annat Siedentop (1988), som visar att elevers socialise-
ring under idrottslektionen är nära knutet till lektionsuppgifter, och att 
elevernas socialisering inte handlar om ett passivt mottagande, utan om en 
ömsesidig process som påverkar den fortsatta organiseringen av utövandet 
och sättet som läraren ger instruktioner. De uppgifter som förekommer, 
sätter gränser för vilken typ av beteenden som är rimliga för såväl elever 
som lärare (se exempelvis Doyle, 1983; Doyle, 1986). 

Den kritik som har riktats mot den klassrumsekologiska forskningen har 
bland annat pekat på att studier inom denna inriktning främst har studerat 
lärare som är skickliga i att undervisa, snarare än att studera intressanta 
utbildningsprogram eller utbildningsmiljöer. Kritiken har också handlat 
om att studier av klassrumsekologi har haft alltför snävt fokus på interak-
tionen mellan lärare och elever (Hastie & Siedentop, 2006). I relation till 
mitt eget avhandlingsarbete finns lärdomar att dra från den klassrumseko-
logiska forskningens sätt att använda sig av flera olika metoder i studiet av 
en pågående praktik, men jag instämmer även i kritiken att den klassrums-
ekologiska forskningen – som även om den lämnar den tidsbaserade forsk-
ningens envägsinteraktion – inte lyckas utvidga undersökningen till att 
omfatta mer än tvåvägsinteraktion. Jag har därför behov av att använda en 
annan teoretisk bas vid genomförandet av mina studier. 

Kognitiva perspektiv på lärande 
Den kognitiva forskningen inom idrottsdidaktiken har sina rötter i forsk-
ning om motorisk utveckling. Den tidiga forskningen om lärande av moto-
riska färdigheter präglades starkt av begreppet kognition (Magill, 2001). 
Kognition kan definieras som ”alla de sätt som människor tänker på” 
(Gage & Berliner, 1992), och denna breda definition stödjer uppfattningen 
att kognitiva processer spelar stor roll i lärande av idrottsutövning. När 
eleverna lär sig är de involverade i en mängd kognitiva processer, så som 
att skapa sig en uppfattning om miljön där lärandet sker, att uppfatta och 
koncentrera sig på instruktioner och fatta beslut om hur de ska agera un-
der lektionen. Forskare som bedriver kognitiva studier utgår från att läran-
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de styrs av individens tänkande. Generellt sett har studier med kognitiv 
inriktning arbetat utifrån kognitiv mediering, konstruktivism och kritiska 
teorier som teoretiska utgångspunkter. Även om dessa teorier kan sägas 
vara mycket olika varandra, utgår de ändå från att eleven är en aktiv och 
medveten aktör i lärandeprocessen (Solmon, 2006). Som ett resultat av 
denna syn på lärande, använder sig forskare ofta av självrapporterad data. 
Forskarna kan då använda sig av enkäter med öppna frågor (se exempelvis 
Rukavina; Lee & Solmon, 2001), intervjuer (se exempelvis Lee; Landin, & 
Carter, 1992) men även mer ovanliga metoder så som ”tänka högt” teknik 
(Langley, 1995). Genom dessa studier har den kognitiva forskningen läm-
nat bidrag till idrottsdidaktiken bland annat i form av kunskap om elevers 
upplevelser av kompetens (se exempelvis Pintrich & Schunk, 2002) och av 
elevers upplevelse av instruktion (se exempelvis Solmon & Carter, 1995). 
Andra studier har berört elevers förmåga till uppmärksamhet och koncent-
ration (se Solmon & Lee, 1996) och elevernas sätt att interagera i under-
visningen (se exempelvis Tousignant & Siedentop, 1983). Studierna har 
även undersökt vilka begrepp som eleverna utvecklar och vilken innebörd 
dessa begrepp har (se exempelvis Hare & Graber, 2000). Forskarna har 
också studerat elevers motivation (se exempelvis Biddle, 2001) och även 
strävat efter att kartlägga olika lärandestrategier (se exempelvis Rukavina; 
Lee & Solmon, 2001). 

Då den kognitiva forskningen utgår ifrån att studera människors tän-
kande har kritik riktats emot den i form av ifrågasättande om människor 
verkligen röjer sina tankar inom ramen för vetenskapliga studier? Besvarar 
de inte bara enkäten eller intervjufrågorna i linje med vad de tror förväntas 
av dem? (Solmon, 2006). Denna typ av kritik har inte varit omöjlig för den 
kognitiva forskningen att bemöta. Mer besvärande kritik är att undersök-
ningar av lärande är komplicerade och involverar flera metodologiska pro-
blem (Wickman & Östman, 2002a; Hodkinson; Biesta & James, 2007a; 
2007b). En kritik som kan riktas mot den idrottsdidaktiska forskningen 
som helhet, är att den till stora delar har dominerats av teorier med fokus 
på kognitiva processer, vilket innebär att eleven betraktas som ett kognitivt 
subjekt som lär sig genom medvetna processer, det vill säga genom att 
tänka. Att betrakta lärande på detta sätt är problematiskt generellt sett, 
men kanske särskilt vad gäller idrottsutövande, som till sin utformning är 
såväl praktisk som kroppslig. Det medför också svårigheter att betrakta 
lärande som ett individuellt sätt att tänka, när idrottsutövande i hög grad 
är länkad till institutionella och kulturella kontexter i form av olika tradi-
tioner och praktiker inom idrott och hälsa. (Quennerstedt; Öhman & Öh-
man, 2011). 
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Den kognitiva forskningen studerar frågor om bland annat elevers upp-
levelser av idrottsutövande som tangerar syften förekommande inom ra-
men för mitt avhandlingsarbete. Här finns således studier som jag bör ta 
lärdom av och förhålla mig till i relation till mina egna forskningsresultat. 
Jag instämmer dock i kritiken angående problemet med att bara belysa 
kognitiva processer – även om dessa är nog så viktiga – i ett lärande som i 
lika hög grad involverar kroppen och den omgivande miljön. För att kunna 
studera det lärande som sker med utgångspunkt från kroppen i rörelse, har 
jag behov av en teoretisk plattform som inkluderar en större helhet än vad 
den kognitiva forskningen erbjuder.     

Konstruktivistiska perspektiv på lärande 
I avsnittet som följer, presenteras konstruktivistisk forskning som främst 
har sina rötter inom olika fält inom psykologin. Konstruktivistiska per-
spektiv har även bakgrund i mer sociologisk forskning, men denna forsk-
ningsgren kommer att presenteras under avsnittet om situerad forskning. 

Vad gäller konstruktivistiska perspektiv på lärande, har teorier formule-
rade av Piaget och Vygotsky spelat stor roll för hur synen på lärande har 
kommit att utformas. Den generella utgångspunkten i konstruktivistiska 
studier är att lärande är en aktiv process och att de som lär sig, skapar 
kunskap i relation till tidigare kunskap. Denna process av lärande är soci-
alt konstruerad och vilar på ett samspel mellan individ och omgivning (Ro-
vegno & Dolly, 2006). Det finns ett antal olika inriktningar inom den kon-
struktivistiska forskningen som alla har olika fokus för sina studier, samti-
digt som de genomförs utifrån den konstruktivistiska grundsynen på läran-
de (Phillips, 1995). En inriktning är kognitiv konstruktivism som främst 
studerar hur kunskap (i termer av information) processas i olika typer av 
undervisningssammanhang eller – på ett mer radikalt sätt – studerar hur 
lärande i detalj är konstruerat i olika situationer. Det finns även kognitivt 
inriktad konstruktionsforskning vars mål är att finna olika kognitiva 
scheman (Derry, 1996). Ytterliga inriktningar av den konstruktivistiska 
forskningen, är den forskning som studerar konstruerande av lärande mer 
generellt och då i högre grad beaktar sociala och kontextuella faktorer 
(Phillips, 1995). Denna typ av forskning undersöker exempelvis den sociala 
och kulturella dimensionen av lärande ur ett feministiskt perspektiv, eller 
social interaktion som en grundförutsättning för lärande. Andra typer av 
studier, är att studera hur lärandet tar form i termer av kulturella represen-
tationer, eller på vilka sätt som individer kultiveras in i olika kulturer (Phil-
lips, 1995). För denna senare typ av inriktning, där mer sociala och kultu-
rella faktorer läggs till det konstruktivistiska perspektivet, kompletteras 
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Piaget och Vygotsky med filosofer som Immanuel Kant, Thomas Kuhn, 
John Dewey eller William James (Phillips, 1995).  

Ovanstående redogörelse visar att konstruktivistisk forskning innehåller 
såväl kognitiva som sociologiska och kulturella synsätt på lärande. Skillna-
den mellan de olika inriktningarna är till största delen beroende på om 
forskaren betraktar lärande som en individuell eller en situerad process 
(Derry, 1996). En del forskare ser detta som något positivt och framhåller 
att en kombination av kognitiva, sociala och sociokulturella faktorer är att 
föredra vid konstruktivistisk forskning (Rovegno & Dolly, 2006). Andra 
forskare hävdar däremot motsatsen och anser att användandet av begrep-
pet konstruktivism på olika typer av studier, döljer viktiga skillnader och 
därmed är till förfång för såväl forskning, som för de som ska dra nytta av 
forskningen, det vill säga elever och lärare (Marshall, 1996). Annan kritik 
som kan riktas mot den konstruktivistiska forskningen, är att den inte 
sällan blir ett led i formulerandet av enkla uppsättningar av instruktioner, 
tillämpbara på olika typer sammanhang (Rovegno & Dolly, 2006) 

Konstruktivistisk forskning bedrivs ofta i ”naturalistiska” sammanhang, 
det vill säga i klassrum eller i idrottshallar, något som Rovegno och Dolly 
(2006) framhåller som en bidragande orsak till att konstruktivistisk forsk-
ning har haft genomslag bland dem som har till uppgift genomföra under-
visning. Detta har bland annat medfört att kurser med inriktning mot id-
rottsutövning ofta är utformade på grundval av konstruktivistiska teorier 
(Allison & Barrett, 2000; Graham, m.fl., 2004). Forskare har också visat 
att den – i den anglosaxiska världen – vitt spridda ”Teaching games for 
understanding” (TGFU) har nära koppling till konstruktivistiska perspek-
tiv på lärande (Kirk & MacPhail, 2002; Light & Fawn, 2003). Konstrukti-
vistiska perspektiv har även legat till grund för forskning med betoning på 
rörelse (se exempelvis Chen m.fl., 2002; Ennis, 1991; Chen & Rovegno, 
2000; Chen, 2001; Chen & Cone, 2003). Ytterligare en annan gren av den 
konstruktivistiska forskningen utgörs av forskare, och tillika lärarutbilda-
re, som vill förstå lärandeprocessen hos de idrottslärarstudenter som deltar 
i deras undervisning (Rovegno & Dolly, 2006). Som exempel kan nämnas 
en studie som visar att idrottslärarstudenter ansåg att rörelseutförande över 
genomsnittet räckte för att beteckna någon som ”skicklig” idrottslärare, 
att studenterna ansåg skicklighet som förknippat med fysisk aktivitet i 
termer av ansträngning, engagemang och envishet, samt att studenterna såg 
denna skicklighet som något medfött och därmed statiskt (Allison, m.fl., 
2000). Det är i sammanhanget värdefullt att framhålla att den konstrukti-
vistiska forskningen är stadd i fortsatt utveckling. Light (2008) introduce-
rar begreppet ”complex learning theory” som ett sätt att utveckla forsk-
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ningen för inkludera mer komplexa aspekter av lärande. Detta begrepp har 
sedan använts i senare studier (Jess, Atencio & Thorburn, 2011).  

Som avslutning kan sägas att delar av den konstruktivistiska forskningen 
uppmärksammar lärande i relation till den sociala omgivningen på ett sätt 
som berör mitt avhandlingsarbete. Forskarna uppfattar individen som lär 
sig så som varande i aktivt samspel med omgivningen och att tidigare erfa-
renheter spelar roll för konstruktionen av ny kunskap. Denna betoning på 
aktivitet och erfarenhet, stämmer väl överens med det sätt varpå jag vill 
undersöka lärande. Konstruktivistisk forskning fokuserar på hur lärande 
konstrueras och förändras över tid och gör detta i relation till kognitiva 
och sociala aspekter. Likväl kan inte det konstruktivistiska perspektivet till 
fullo stödja den forskning som jag vill genomföra. Ur min synvinkel, är den 
största bristen med det konstruktivistiska perspektivet att lärandet tenderar 
att bli en kumulativ process, där ett steg bygger på det andra, även om 
utveckling sker så som exempelvis med begreppet ”complex learning theo-
ry” (Light, 2008; Jess, Atencio & Thorburn, 2011). Den vaga och flytande 
lärandeprocess, där lärandet inte bara följer olika steg, utan lika ofta sker 
genom långsamma förändringar av vanor eller genom slumpmässigt upp-
komna situationer, låter sig inte lika väl beskrivas inom det konstruktivis-
tiska perspektivet. Jag är likaså mer intresserad av vilken mening lärandet 
har för individen, snarare än att uppmärksamma lärande som ett mått på 
undervisningens effektivitet, något som ofta blir resultatet i konstruktivis-
tiska studier.  

Situerade och pragmatiska perspektiv på lärande 
Situerade och pragmatiska perspektiv på lärande är relativt nytt, jämfört 
med de perspektiv som hitintills har presenterats under tidigare forskning. 
Situerade perspektiv fokuserar individer agerande i sociala situationer där 
betydelsen av lärande knyts till fysiska, sociala och kulturella faktorer (Ro-
vegno, 2006). Liksom vad gäller det konstruktivistiska perspektivet, lägger 
det situerade perspektivet särskild vikt vid att forskaren förstår hur lärande 
blir till i faktiska miljöer, så som i klassrum eller i idrottshallar (Rovegno, 
2006). I linje med det konstruktivistiska perspektivet, betonar situerad 
forskning betydelsen av att forskaren uppmärksammar individens tidigare 
erfarenheter och hur dessa stödjer eller försvårar lärande (Rovegno, 2006). 
Rovegno (2006) framhåller att den situerade forskningen har i hög grad 
bidragit till att uppmärksamma behovet av att forskaren förstår hur de 
multipla kulturer, där elever, lärare, skolan och samhället ingår, bidrar till 
och påverkar lärande. Till skillnad mot konstruktivistisk forskning, beto-
nar den situerade forskningen i högre grad elevens handlande och menings-
skapande som ett sätt att förstå elevens lärande (Rovegno, 2006). Perspek-
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tivet sätter strålkastarljuset mot omgivningen, så som bestående av multip-
la kulturer som inverkar på elevernas lärande, i stället för att ensidigt foku-
sera på skolan och dess undervisning (Rovegno, 2006). Det är i samman-
hanget viktigt att framhålla, att situerade perspektiv används inom en 
mängd forskningsfält, så som utbildning, psykologi och antropologi (Clan-
cey, 1997; Greeno, 1997; Rovegno, m.fl., 2001) 

Forskare som bedriver situerad forskning är ofta intresserade av detalje-
rade och djupgående beskrivningar av lärande, och till skillnad mot tidiga-
re beskrivna teoretiska perspektiv, är den situerade forskningen inte intres-
serad av att studera lärande främst som ett mått på undervisningseffektivi-
tet (Rovegno, 2006). I stället uppmärksammar situerad forskning vilken 
mening som lärandet har för individen; de flesta av studierna är småskaliga 
och genomförs i miljöer där undervisning naturligt sker och läraren inte 
blir styrd av forskaren på ett explicit sätt, utan läraren förväntas agera på 
det sätt som han eller hon vanligen gör (Rovegno, 2006). 

Situerad forskning har bland annat undersökt lärande i relation till läro-
planer av olika slag (se exempelvis Ennis, 1992; Rovegno & Kirk, 1995; 
Siedentop, 1994; Ennis, 2000). Ett situerat perspektiv har även använts i 
studier som har sökt fånga de processer där idrottsutövande sker inom en 
grupp av människor, eller inom ett samhälle, för att skapa goda relationer 
deltagarna emellan (Ennis, 2000; Kirk & Macdonald, 1998; Alexander & 
Luckman, 2001; Penney, m.fl., 2002). Denna forskning har även kontras-
terats av forskning som undersöker de mindre goda effekterna av att män-
niskor deltar i gemensamt idrottsutövande (Kirk & Kinchin, 2003). Lik-
som konstruktivistiska perspektiv har legat till grund för forskning om 
”teaching games for understanding” (TGFU), har även situerade perspektiv 
satt avtryck i den typen av forskning (se exempelvis Bunker & Thorpe, 
1982; Kirk & MacPhail, 2002; Light & Fawns, 2003). Enligt Rovegno 
(2006) har relativt få studier uppmärksammat elevers lärande ur ett situe-
rat perspektiv (se exempelvis Langley, 1995; Langley, 2001; Langley & 
Knight, 1996; Rønholt, 2002; Pope & O’Sullivan, 2003). Detta trots att 
forskning visar att ett situerat perspektiv kan vara givande vad gäller att 
studera idrottsutövares lärande (Rovegno, 2006). 

I sammanhanget är det viktigt att framhålla att pragmatisk forskning om 
lärande, sker med utgångspunkt från situerade perspektiv. Pragmatisk 
forskning visar bland annat hur ett analytiskt fokus på meningsskapande, 
möjliggör undersökning av lärande i idrottsutövning, på ett sätt som upp-
löser dualismen mellan kropp och medvetande på ett gynnsamt sätt 
(Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2011). Genom att studera lärande i 
termer av att analysera praktiska epistemologier, kan forskaren visa hur 
den mening som idrottsutövare ger sina erfarenheter, också blir avgörande 
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för den riktning som lärandet antar (Quennerstedt, 2011). Andra pragma-
tiska studier har exempelvis kunnat belysa hur idrottslärarstudenter som 
deltar i en danslektion, har svårigheter att skapa mening i relation till tidi-
gare erfarenheter och i relation till lektionens innehåll. Studenternas erfa-
rande har estetiska konnotationer, vilket inverkar på hur studenterna upp-
fattar syftet med lektionen och också hur de värderar lektionen som helhet 
(Lundvall & Maivorsdotter, 2010). 

Kritik har riktats mot den situerade och pragmatiska forskningen i ter-
mer av att den faktiskt inte lyckas genomföra det den säger sig vilja göra, 
det vill säga att både belysa individens och omgivningens betydelse för det 
som sker (Sullivan, 2001). Detta är relevant kritik, särskilt med utgångs-
punkt från att situerade studier ofta är relativt småskaliga och i gengäld 
gör anspråk på att kunna fånga komplexa skeenden. En annan kritik som 
riktats mot perspektivet, är att det inte alltid lyckas uppmärksamma och 
kritiskt granska de utgångspunkter varpå forskningen vilar (Sullivan, 
2001). Även detta är befogad kritik och situerad och pragmatisk forskning 
mår bra av att kombineras med kritiska perspektiv, så som exempelvis 
genusperspektiv. 

Med utgångspunkt från den tidigare forskning som skett utifrån ett situ-
erat och pragmatiskt perspektiv, finner jag att ett teoretiskt ramverk grun-
dad i pragmatism, skulle vara användbart för de syften som jag bär med 
mig in i avhandlingsarbetet. Att utgå från hur människor handlar är en mer 
framkomlig väg, vad gäller att studera lärande i idrottsutövning, än att 
reducera lärandet till enbart kognitiva funktioner. Jag är också mer intres-
serad av den mening som lärandet har, eftersom det fångar en vidare 
aspekt av lärande, än att se lärande som ett mått på undervisningens effek-
tivitet, vilket ofta är fallet inom konstruktivistisk forskning. Jag vill samti-
digt framhålla att kritiken vad gäller bristen på ifrågasättande vad gäller 
utgångspunkterna för forskningen har relevans. Även om forskningen 
uppmärksammar handlande och inte studerar annat än det som är synligt i 
handling, är bakomliggande faktorer, så som exempelvis forskarens för-
förståelse för den miljö där han förlägger sin forskning, inte oväsentligt.      

Lärande med fokus på motoriska färdigheter 
Då avgränsningen i denna forskningsgenomgång är gjord med fokus på 
forskning som handlar om lärande i idrottsutövning, sker mycket av forsk-
ningen i avsikt att förstå det lärande som sker med utgångspunkt från 
kroppen i rörelse. Dock är kroppens rörelser och dess relation till lärande, 
bara en del av vad de tidigare perspektiven avser att studera. Forskning 
som sätter elevers motoriska utveckling i centrum, kommer att presenteras 
i föreliggande avsnitt. 
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Inom detta perspektiv ses det motoriska lärandet som en särskild form 
av lärande, vilket handlar om utveckling och bemästrande av motoriska 
färdigheter (Wallian & Wei Chang, 2006). Motoriskt lärande involverar 
såväl sociala, kognitiva, känslomässiga, som motoriska resurser hos indivi-
den. Enligt denna syn på lärande, resulterar motoriskt lärande till en ut-
veckling av balans och fysisk kompetens hos individen (Wallian & Wei 
Chang, 2006). En indikator för lärande av motoriska färdigheter är den 
nivå av kroppskontroll och funktionella strategier för rörelse som individen 
uppnår (Wallian & Wei Chang, 2006).  

Forskning med motoriskt lärande i fokus, har bland annat visat på vär-
det av att alternera mellan att handla och sedan uppmärksamma förnim-
melsen av handlandet, som ett sätt att stödja lärande av att röra olika 
kroppsdelar oberoende av varandra (Fagard & Pezé, 1997). Det finns även 
forskning som sker med utgångspunkt från att idrottsutövares situerade 
lärande är knutet till vad de förnimmer med sina sinnen (se exempelvis 
Corbetta & Thelen, 1996; Turvey & Fitzpatrick, 1993). I sin översikt över 
forskning om motoriskt lärande, pekar Wallian och Wei Chang (2006) ut 
en möjlig riktning för fortsatt forskning. De framhåller att idrottsutövande 
handlar om fler saker än utvecklandet av motoriska färdigheter, även kog-
nitiva och emotionella aspekter bör tas i beaktande för att förstå lärande ur 
ett motoriskt perspektiv. 

Det motoriska perspektivet på lärande, korrelerar med mitt avhand-
lingsarbete på så sätt att perspektivet framhåller handlande och att idrotts-
utövare uppmärksammar sina handlingar som centralt och värdefullt för 
lärande. Även om den motoriskt inriktade forskningen sker med utgångs-
punkt från olika teorier om lärande, innehåller merparten av forskningen 
en problematisk uppdelning av kropp och medvetande som två substanti-
ellt skilda enheter. Forskningen får därmed problem med att tala om i vil-
ken del av dessa två enheter som lärandet hör hemma, något som inte är 
ett problem för de människor som deltar i idrottsutövande, eftersom de 
naturligt utgår ifrån att lärandet sker i handlandet. Utifrån syftet med min 
avhandling, är jag mer betjänt av en teori som tar sin utgångspunkt i lä-
rande som handling, snarare än som betraktar lärande i idrottsutövning 
som ett särskilt motoriskt lärande. Att i huvudsak uppmärksamma moto-
riska aspekter innebär samma reducering av idrottsutövande, som att en-
bart fokusera dess kognitiva aspekt. 

Det didaktiska kontraktet 
Slutligen ska jag presentera den franska idrottsdidaktiska forskningen, som 
inte sällan har lärande med utgångspunkt från idrottsutövande i fokus 
(Amade-escôt, 2006). Denna presentation kommer dock att ske tämligen 
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kort och översiktigt, då flertalet av dessa studier är publicerade på franska 
och därför inte kan läsas av mig på originalspråk.  

Inom den franska forskningen, uppmärksammar forskaren att idrottsut-
övande i högsta grad är ett kroppsligt och praktiskt utövande, och att lä-
randet inte är något enbart personligt, utan del av en social process (Ama-
de-escôt, 2006; Amade-escôt & O’Sullivan, 2007; Verscheure & Amade-
escôt, 2007). En central utgångspunkt i denna forskning är att komplexite-
ten i idrottsutövares lärande bara kan undersökas om hela det didaktiska 
systemet tas i beaktande, det vill säga det innehåll som är tänkt att läras in, 
lärarens strategier för undervisning och kontexten för lärandet. För att 
denna helhet ska vara möjlig att fånga, innehåller studierna före- och efter-
intervjuer, i kombination med videoinspelningar (Amade-escôt, 2006). 

Den franska forskningen visar att det planerade innehållet, vad läraren 
avser att lära ut och vad eleverna in facto lär sig, förändras på ett dyna-
miskt sätt under flera stadier i processen. Detta indikerar att lärande och 
innehåll är en delad konstruktion, som inkluderar individuella och sociala 
aspekter och värderingar (Amade-escôt, 2000). Ett centralt begrepp i den 
franska forskningen är ”det didaktiska kontraktet”, vilket syftar på den – i 
regel tysta – överenskommelse mellan lärare och elever om vad eleven ska 
lära sig i en given situation (Amade-escôt, 2006). Begreppet myntades av 
Brousseau (1988/1997) i relation till matematikdidaktik. Det didaktiska 
kontraktet innebär att eleven, genom aktivt sökande, och i relation till 
uppgiften och till faktorer i omgivningen (inkluderande sociala kontakter 
med klasskamrater), tester sin egen kapacitet inom ramen för en lärande 
kontext, där läraren väljer det innehåll som eleven har att spela med och 
där läraren fungerar som en resurs för elevens lärande (Amade-escôt, 
2006). Det mest centrala med begreppet, är att förstå att det rör sig om ett 
informellt kontrakt, som upprättas i avsikt att finna en gemensam mening 
om vad som står på spel i lärandeprocessen (Amade-escôt, 2006). 

Det finns likheter mellan det pragmatiska perspektivet på lärande som 
redovisats tidigare, och det didaktiska kontraktet, sådant det är formulerat 
och studerat inom den franska idrottsdidaktiska forskningen. Båda per-
spektiven tillerkänner såväl individuella, som situerade faktorer, som bety-
delsefulla för lärande (Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2011). Samtidigt 
finns det skillnader i metodologin. Inom den franska forskningen, utgår 
man ofta ifrån att de situerade faktorerna så som lärarens intentioner med 
undervisningen, till fullo blir undersökta i de inledande intervjuerna. Ur ett 
pragmatiskt perspektiv, skapas i stället lärarens syfte med undervisningen i 
en hela tiden pågående transformation med elever och omgivning (Quen-
nerstedt, Öhman & Öhman, 2011). Som helhet har dock den franska id-
rottsdidaktiken relevans för mina studier. 
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Avslutande reflektioner 
Översikten ovan visar att den tidiga idrottsdidaktiska forskningen led brist 
på teoretiskt genomarbetade studier. Den led även av brist på studier som 
gav en kvalificerad grund för andra forskare att bygga vidare på (Hastie & 
Siedentop, 2006; Locke, 1977). Bristerna inkluderade frånvaron av studier 
möjliga att återupprepa och även frånvaron av tillräckligt många studier 
inom samma forskningsområde, för att en kvalificerad utveckling av nya 
forskningsfrågor skulle vara möjlig (Hastie & Siedentop, 2006). Enligt 
Locke (1977) var det bara 10% av den idrottsdidaktiska forskningen (var-
av endast 5% blev publicerad) som före 1970-talet kunde sägas vara av 
tillräckligt god kvalité för att säkerställa en god progression av fortsatt 
forskning. Det är inte förrän under mitten av 1980-talet som den idrottsdi-
daktiska forskningen kommer in i samma progressiva utvecklingsskede 
som den pedagogiska forskningen generellt sett (Hastie & Siedentop, 2006; 
Placek & Locke, 1986). Det är således mycket som har hänt under de dry-
ga 40 år av idrottsdidaktisk forskning med avseende på idrottsutövning 
som föreliggande översikt presenterar. Vad översikten ger en bild av, är att 
den idrottsdidaktiska forskningen inte längre kan sägas lida brist på teore-
tiska perspektiv och inte heller på vetenskapliga metoder, som möjliggör 
att studera idrottsdidaktiska problemställningar på ett säkert och trovär-
digt sätt.  

Denna genomgång av tidigare forskning som jag just presenterat, visar 
att samma forskningsproblem och forskningsområden kan vara studerade 
ur skilda teoretiska perspektiv. Detta kan sägas vara en naturlig följd av att 
olika teoretiska perspektiv kan ge olika belysning av ett och samma pro-
blem. I stället för att enbart verka kumulativt, utvecklas teorier inom 
forskning som ett resultat av att forskare upptäcker gränser inom tidigare 
teoribildning. Ur denna upptäckt uppstår behovet att vandra över såväl 
nya som gamla forskningsområden, med en uppdaterad karta i händerna. 
Det finns anledning att i sammanhanget erinra att forskare, inte bör göra 
sig av med några av de gamla kartorna i ryggsäcken. I stället bör forskaren 
använda sig av, och vid behov återaktualisera, de kartor som är mest an-
vändbara i relation till ett aktuellt problem. I mitt avhandlingsarbete har 
jag kommit att ta avstamp i ett pragmatiskt synsätt. Valet av pragmatism 
har sin grund i de forskningsmässiga problem som jag är intresserad av, 
och också beroende på de begränsningar som jag upplever att andra per-
spektiv har i relation till dessa problem. Dock är jag medveten om att även 
det pragmatiska perspektivet har brister. Utmaningen blir att – om möjligt 
– bidra till en teoretisk utveckling av pragmatiska studier av lärande i id-
rottsutövning. Utmaningen handlar också om vad jag som forskare kan 
uttala mig om inom ramen för det teoretiska perspektiv som jag har valt. 
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Forskning kring estetiska lärprocesser i idrottsutövning 
Det finns forskning som belyser känslans betydelse för idrottsutövning (se 
exempelvis Kretchmar, 1994; Smith Maguire, 2008; Pringle, 2009; 2010; 
Booth, 2009). Denna forskning har lämnat värdefulla bidrag, bland annat 
genom att visa hur idrottsutövning är kopplat till sociala konstruktioner 
som medieras kroppsligen. Icke desto mindre, har Evans, Davids and Rich 
(2009) riktat kritik mot denna forskning och pekar på att idrottsutövning 
riskerar att reduceras till att enbart handla om känslor, på ett sätt som 
exkluderar andra betydelsefulla aspekter. Denna kritik har relevans och 
även om den estetiska aspekten av lärande på många sätt hänger samman 
med känslor, kommer inte dessa studier att inkluderas i den forsknings-
översikt som följer. I stället ligger tyngdpunkten på studier som explicit 
handlar om estetiskt erfarande – vars vidare betydelse än den känslomässi-
ga, kommer att skrivas fram i teoriavsnittet – som ett sätt att studera och 
förstå lärande i idrottsutövning.  

Lindstrand och Selander (2009) skriver att estetiska lärprocesser är ett 
nytt och spretigt forskningsfält, som befinner sig i olika skärningspunkter 
mellan konst och konstnärliga praktiker, estetik och estetiska verksamhe-
ter, och vetenskap och forskningspraktiker. Lindstrand och Selander 
(2009) framhåller att estetik är mer än konst, samtidigt som konst [exem-
pelvis idrottsutövning, min anm.] inte enbart är en fråga om estetik. Este-
tiska processer kan vara kreativa, men inte alla kreativa processer kan 
betraktas som estetiska, ändå finns det en estetisk dimension i all form av 
lärande (Lindstrand & Selander, 2009). Dessa olika skärningspunkter gör 
det förhållandevis svårt att formulera ett relevant forskningsläge i relation 
till avhandlingens syften. Som omtalas i avsnittet ovan, har jag kommit att 
avgränsa forskningsfältet till studier som berör estetiskt erfarande i relation 
till lärande i idrottsutövning i vid mening. 

Idrott som konst  
Trots att tämligen många forskare kan sägas vara överens om att idrotts-
utövande har estetiska dimensioner, är det förhållandevis få studier med 
särskilt fokus på estetiskt erfarande och lärande. En del av de studier som 
finns, studerar detta i huvudsak utifrån frågan om idrott är att betrakta 
som en konstform eller inte (se exempelvis Best, 1986; Wertz, 1985). Boxill 
(1984) argumenterar för att idrottsutövande och estetiskt erfarande är 
länkade till varandra genom att de – sammantaget – ger idrottsutövare 
potenta möjligheter att uttrycka sig själva. Boxill (1984) pekar på att utfö-
randet av olika typer av idrottsutövning medför olika stilistiska ideal och 
att vad som bedöms som skönhet, uppfattas som olika inom olika typer av 
idrottsutövning. Detta gör det möjligt för idrottsutövare inom olika idrot-
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ter, att erfara sig själva på olika sätt. I anslutning till sitt resonemang, 
framför Boxill (1984) att idrottsutövare kan ha estetiska anspråk på sin 
utövning, anspråk som går utöver vad som skulle vara det mest effektiva 
sättet att genomföra utövandet på, något som har bäring på lärande i id-
rottsutövning. Detta ifrågasätts av Kupfer (1984) som anser att Boxill 
(1984) inte gör tydlig åtskillnad mellan att medvetet sträva efter skönhet 
vid idrottsutövning, så som exempelvis sker inom rytmisk gymnastik, eller 
skönhet sådan den naturligt kan uppkomma vid idrottsutövning, exempel-
vis genom att sätta bollen i basketkorgen med lagom spinn.  

I anslutning till att betrakta idrottsutövning som en konstform, finns det 
forskare som framför att ett mål för idrottsutövning i skolan borde vara att 
eleverna får erfara de estetiska aspekterna av idrottsutövning (Coutts, 
1982; Gibbons & Bressan, 1991). Det finns även forskare som tycks se 
estetiskt erfarande som ett slags ”botemedel” för att komma till rätta med 
de mindre – enligt forskaren – positiva aspekterna av tävlingsidrott (Miller, 
1987). Som kan ses av ovanstående, är det inte sällan som forskning om 
lärande i idrottsutövning ger estetiskt erfarande ett positivt innehåll, utan 
att lyfta mer komplexa synsätt på vad estetiskt erfarande inom idrottsut-
övande kan innebära. 

I samband med diskussionen om huruvida idrottsutövning kan ses som 
en konstform eller inte, bör också nämnas att flera av de studier som un-
dersöker estetiskt erfarande och idrottsutövning, har utövande i fokus som 
traditionellt brukar betraktas som ”estetiskt”. Exempel på detta är under-
sökningar av dans som idrottsutövning (se exempelvis Gard, 2006a; 
2006b; Engel, m.fl., 2006; Lundvall & Maivorsdotter, 2010).  

Estetiskt erfarande ur åskådares synvinkel 
Den mesta av forskningen om estetiskt erfarande i relation till idrottsut-
övande, kan grovt indelas i studier som belyser åskådares estetiska erfa-
rande och studier som belyser idrottsutövares estetiska erfarande. Wright 
(2003) diskuterar estetikbegreppets betydelse för såväl åskådare som id-
rottsutövare. Wright (2003) pekar på att åskådares erfarande av att till 
exempel se en fotbollsmatch, på många sätt är estetiskt. Om åskådaren 
bara betraktar matchen i termer av andelen gjorda mål, går väsentliga de-
lar av matchen förlorad. Utöver antalet gjorda mål erfar åskådaren en 
mängd kvalitéer av matchen som inte kan sägas vara faktiska kvalitéer, så 
som de exakta måtten på fotbollsplanen eller antalet spelare, utan som är 
estetiska kvalitéer, exempelvis genom att uppleva spelarna som krigare, 
eller en passning som ”sagolik”. En slutsats som kan dras med utgångs-
punkt från Wrights (2003) forskning, är att eftersom åskådare har lärt sig 
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att dechiffrera de estetiska kvalitéer som en fotbollsmatch erbjuder, bidrar 
de sannolikt till det positiva erfarandet av fotboll.  

Även andra studier pekar på betydelsen av åskådares estetiska erfaran-
det av idrottsutövning (se exempelvis Carlisle Duncan, 1983; Arnold, 
1978; 1985; Raitz, 1987; Roberts, 1975; Kirk, 1986). I en tidig studie av 
Arnold (1978) studeras det estetiska erfarandet särskilt i relation till åskå-
dares erfarande av utövarnas skicklighet, spelets eller tävlingens dramatik 
och vad åskådarna erfar är en bra match eller tävling. Wright (2003) och 
Raitz (1987) lyfter fram de estetiska kvalitéerna hos platsen för utövandet, 
exempelvis golfbanans böljande grönska, som betydelsefullt för åskådarna.   

Avslutningsvis kan nämnas, att det även finns studier som låter idrotts-
utövare ta rollen av åskådare genom att låta dem betrakta bilder hämtade 
ur idrottstidskrifter och sedan be dem kommentera bilderna, i syfte att 
analysera utövarnas estetiska erfarande av de avbildade kropparna i rela-
tion till deras egen kropp (Thomsen, Bower & Barnes, 2004). Det finns 
även forskning som kan betecknas som mer fantasifull, där forskaren själv 
tar rollen av åskådare. Forskaren analyserar animerade filmer av idrottsut-
övande, i syfte att definiera vilka estetiska kvalitéer som kan knytas till  
olika former av idrottsutövande och vilken mening om idrottsutövande 
som förmedlas via animationerna (Wells, 2011). Linje med denna typ av 
forskning finns även studier där forskaren med hjälp av estetisk reflexivitet 
analyserar videoupptagningar av idrottsutövande (Lundvall & Meckbach, 
2003).  

Estetiskt erfarande ur idrottsutövares synvinkel 
I ett för avhandlingen intressant arbete, använder Gumbrecht (2006) auto-
biografiskt material, det vill säga egna upplevelser av idrottsutövande, för 
att illustrera sina tankar om sambandet mellan estetiskt erfarande och id-
rottsutövning. Gumbrecht (2006) tar avstamp i Kant och dennes filosofi 
angående den estetiska omdömeskraften och diskuterar bland annat rela-
tionen mellan estetiskt erfarande och estetiska omdömen. Gumbrechts 
forskning har resulterat i ytterligare artiklar, skrivna av bland annat Regier 
(2008). Från skilda teoretiska utgångspunkter finns det därutöver flera 
forskare som lyfter fram det estetiska erfarandets betydelse för idrottsut-
övande (se exempelvis Arnold, 1985; 1978; Alter, 2004; Bate, 1982; Stone, 
1981; Raitz, 1987; Kirk, 1986; Alderman, 1970; Wright, 2003; Linder, 
2007; Arbena, 2000; Gard, 2006a; 2006b; Williams, 1984; Gibbons & 
Bressan, 1991; Brown, 2007; Mitchell, 1975; Lundvall och Maivorsdotter, 
2010; Meckbach & Söderström, 2002; Stelter, 2000; 2006). 

I en tidig studie, undersöker Alderman (1970) attityden till idrottsutöv-
ning hos manliga och kvinnliga idrottsutövare. Studien visar att de manliga 
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och kvinnliga utövarna uppvisar likheter i sina attityder till idrottsutövan-
de och att deras attityd har estetiska konnotationer. I en annan studie av 
Williams (1984), uppvisar i stället manliga och kvinnliga idrottslärare 
skillnader vad gäller hur de bedömer värdet av estetiska kvalitéer i sam-
band med elevers lärande. Skillnaden mellan de båda studierna, belyser den 
inverkan som skilda syften, kontext och definition av begreppet estetik, 
kan få för studiernas resultat.  

Att attityden till idrottsutövande kan innehålla estetiska aspekter i rela-
tion till kulturell kontext, visas i en studie av Linder (2007) som studerat 
bodybuilders i relation till självförverkligande och risk för att utveckla 
narcissism. I Linders (2007) studie utgör bodybuilding en särskild kulturell 
kontext, något som kan relateras till en studie av Arbena (2000) där det i 
stället är idrottsutövarnas gemensamma rötter i Latinamerika som utgör 
den kulturella kontexten. Arbena (2000) undersöker varför vissa idrotter 
är särskilt populära och kommer bland annat fram till att estetiska kvalité-
er spelar roll för valet av idrott inom den latinamerikanska kulturen.  

I undersökningar av det estetiska erfarandets betydelse för åskådare, 
tolkas estetiskt erfarande ofta i termer av att tillföra något positivt, något 
som även är fallet i studier som undersöker utövare (se exempelvis Alter, 
2004; Bate, 1982; Arnold, 1978; 1985; Stone, 1981; Raitz, 1987; Wright, 
2003). Ett exempel på detta, är en studie av Gibbons och Bressan (1991) 
som framhåller att skolningen av det estetiska erfarandet i relation till id-
rottsutövande kan utveckla idrottsundervisningen som lärandemiljö. Likväl 
finns det studier som mer explicit problematiserar vad estetiskt erfarande 
kan vara. Gard (2006b) diskuterar hur estetiska erfarande – i termer av att 
respondera estetiskt på omgivningen – skapas när pojkar deltar i dans. 
Gard (2006b) visar att pojkarnas erfarande, inte på ett lättvindigt sätt, kan 
rubriceras som varande ”gott” eller ”dåligt”. En slutsats som kan dras på 
grundval av Gards (2006b) studie, är att estetiskt erfarande inte bör be-
traktas som något neutralt ”piller” lämpligt för att utveckla idrottsutövan-
det i skolan. I stället är det estetiska erfarandet knutet till såväl makt som 
privilegiering och bör därför granskas på ett kritiskt sätt (Gard, 2006b). 
Att estetiskt erfarande inte är något odelat positivt och att estetiskt erfa-
rande är bärare av värden, visas även av en studie av Lundvall och Mai-
vorsdotter (2010). I sin undersökning av idrottslärarstudenter som deltar i 
dans så visar forskarna att studenterna kan indelas i tre kategorier, på 
grundval av den mening som skapas i relation till dans inom en idrottsut-
övande kontext. En kategori av studenter beskriver estetiskt erfarande i 
termer av att deltagandet rör sig mot fullkomnande, ytterligare en kategori 
erfar att deltagandet rör sig såväl mot som bort från fullkomnande, medan 
den sista kategorin av studenter, mycket tydligt erfar att dansen leder bort 
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från fullkomnande. I den sistnämnda kategorin finns det studenter som 
uttrycker ett mycket kraftfullt avståndstagande vad gäller att delta i dans. 

Ytterligare en studie som bidragit till min förståelse av det estetiska erfa-
randets betydelse för lärande i idrottsutövning är Stelters (2006) analys av 
estetiskt erfarande i relation till olika idrottsutövningar (simning, alpin 
skidåkning och bollspel). Stelter (2000; 2006) pekar på transformationen, 
internationaliteten och meningsskapandet så som varande centrala för det 
estetiska erfarandet i relation till lärande.  

Avslutande reflektioner 
Även om ovanstående forskningsöversikt har genomförts med avgräns-
ningen att inkludera studier som handlar om idrottsutövning, har Lind-
strands och Selanders (2009) sammanfattning av estetiska lärprocesser som 
forskningsfält generellt sett, även bäring på tidigare forskning om estetik, 
lärande och idrottsutövning. Lindstand och Selander (2009) pekar på att 
forskning om estetiska lärprocesser kan anses vara ett spretigt fält med 
många skärningspunkter, något som även är fallet vad gäller forskning om 
idrottsutövning. Det är svårt att indela studierna i gemensamma teoretiska 
utgångspunkter, eller att se linjer där studierna griper in i och bygger vida-
re på varandra. Forskningen om estetiskt erfarande av lärande i idrottsut-
övning, uppvisar samma problematik som Hastie och Siedentop (2006) 
lyfter fram vad gäller den tidiga idrottsdidaktiska forskningen. Det vill 
säga, att det råder brist på teoretiskt genomarbetade studier och att det 
även är brist på studier som är tillräckligt kvalificerade för att andra fors-
kare ska kunna bygga vidare på dem. 

Ovanstående indelning i olika typer av studier har därför kommit att ba-
seras på vad som är övergripande fokus för studien, vilket genererade föl-
jande kategorier: idrott som konstform; estetiskt erfarande ur åskådares 
synvinkel och; estetiskt erfarande ur idrottsutövares synvinkel. Av dessa 
kategorier, är det den sistnämnda som har störst bäring på syftet med min 
avhandling. Gumbrechts (2006) bok, där han använder egna erfarenheter 
för att kunna diskutera relationen mellan estetiskt erfarande och idrottsut-
övning, visar på värdet av att använda autobiografiskt och biografiskt 
material. Grumbrechs (2006) arbete, och i viss mån Feezells (1995) analys 
av idrottsutövning, estetik och självreflektion i berättelser, har spelat roll 
för mitt sätt att länka estetiskt erfarande till berättande. Även studierna 
genomförda av Gard (2006a; 2006b) och Lundvall och Maivorsdotter 
(2010) har bidragit till en mer komplex syn på estetiskt erfarande, främst 
genom att de även visar på negativa dimensioner i estetiskt erfarande. 

Lindstrand och Selander (2009) framhåller att begreppet lärande är svårt 
att fånga med en enda generell definition. Av de studier som finns inklude-
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rade i ovanstående forskningsöversikt, är det endast en del (Lundvall & 
Maivorsdotter, 2010; Alter, 2004; Williams, 1984; Gibbons & Bressar, 
1991; Meckbach & Söderström, 2002; Stelter, 2000; 2006) som explicit 
nämner begreppet lärande i sin undersökning. De övriga studierna använ-
der begrepp som exempelvis ”meningsskapande”, ”utvecklande av förmå-
gor”, ”utvecklande av attityder” eller ”träning”. Dessa studier har ändå 
inkluderats i forskningsöversikten på grundval av deras bidrag till den 
samlade bilden av estetiskt erfarande i relation till lärande i vidare mening. 
Dock har jag, för att kunna bygga vidare på tidigare forskning om det 
estetiska erfarandets betydelse för lärande, fått lämna det idrottsdidaktiska 
forskningsfältet och söka studier gjorda inom andra fält. Denna forskning 
kommer att redovisas under teoriavsnittet ”Estetiskt erfarande i relation till 
meningsskapande och lärande”. 

Forskning med fokus på narrativa analyser av idrottsutövning 
Denna översikt ger inblickar i ett forskningsfält som spänner över en rad 
teoretiska ingångar och kvalitativa metoder, men där alla studier inklude-
rar berättelser eller berättande som ett led att undersöka idrottslärares och 
idrottsutövares lärande. Narrativ forskning om lärande i idrottsutövning, 
spänner över ett brett spektrum av studier, där flera använder narrativa 
analyser som en av flera tillvägagångssätt. Jag har därför avgränsat över-
sikten till att gälla studier där den narrativa analysen utgör huvudspåret i 
bearbetning och rapportering av resultat.  

I en översikt över narrativ forskning inom idrottsdidaktik, påtalar Ar-
mour (2006) svårigheten med att överblicka fältet och problemen med att 
på ett tydligt sätt redogöra för de resultat som den narrativa forskningen 
genererat. Denna typ av studier består ofta av kvalitativt material, som mer 
förmedlar en helhet i relation till olika typer av problematik, snarare än att 
utmynna i tydligt avgränsade resultat. Detta faktum är en del av forsk-
ningsfältets styrka, men gör det samtidigt svårt att sammanställa. Översik-
ten som följer, ska därför betraktas som en orientering i vilka frågor och 
problem som den narrativa forskningen har hanterat genom att analysera 
berättelser och berättande, snarare än att vara en komplett sammanställ-
ning över relevant narrativ forskning om lärande i idrottsutövning.  

För att förstå narrativ forskning, är det väsentligt att skilja på om forsk-
ningen utgörs av autoetnografi, levnadshistorier eller levnadsberättelser. 
Enkelt uttryckt handlar autoetnografisk forskning om berättelser om det 
egna jaget. Det är en autobiografisk genre av forskning och skrivande med 
betoning på att skapa kontakt – och medvetandegöra relationen – mellan 
det personliga och det kulturella (Ellis & Bochner, 2000). Texten är ofta 
skriven i första person och kan förekomma i allehanda former, så som 
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kortberättelser, poesi eller fiktion (Ellis & Bochner, 2000). Ellis och Boch-
ner (2000) beskriver metoden för att göra en autoetnografi på följande 
sätt: Forskaren tar utgångspunkt i sitt eget liv och uppmärksammar fysiska 
förnimmelser, tankar och känslor. Sedan använder forskaren sig av syste-
matisk sociologisk introspektion och känslomässigt återupplevande, för att 
försöka förstå en genomlevd erfarenhet. Med utgångspunkt från detta ar-
bete, skriver sedan forskaren en berättelse som återger erfarenheten. 

Levnadsberättelser och levnadshistorier är vanligare inom idrottsdidak-
tisk forskning än vad autoetnografier är och finns alltsedan 1980-talet 
ganska väl representerat inom forskningsfältet (Armour, 2006). Såväl lev-
nadsberättelser, som levnadshistorier, är biografisk forskning där forskaren 
konstruerar eller rekonstruerar en berättelse om ett liv (Armour, 2006). 
Syftet med forskningen är att utveckla en bättre förståelse för det livet, eller 
att belysa likheter och olikheter mellan det livet och andra liv. Ett syfte kan 
också vara att lägga grunden för en analys av särskilda frågor, problem 
eller händelser (Armour, 2006). Skillnaden mellan levnadsberättelser och 
levnadshistorier består i att den förra kan byggas upp fritt av ett brett 
spektrum av data, medan levnadshistorier måste länka all data till historis-
ka tider, platser och händelser (Armour, 2006). Levnadsberättelser kan 
sätta den enskilda människans berättelse helt och hållet i fokus. Till skill-
nad mot levnadshistorier, som måste uppmärksamma såväl agent (indivi-
den), som struktur (sociokulturell kontext) och samspelet däremellan (Ar-
mour, 2006). 

I beskrivningen som följer, kommer jag inte att dela in forskningen i ka-
tegorierna ”autoetnografi”, ”levnadsberättelser” och ”levnadshistorier”, 
utan i stället följa Armour (2006) i spåren och indela forskningen i katego-
rier på grundval av vad om ligger i fokus för forskningen. Detta har resul-
terat i följande indelningar: ”idrottslärares liv” och ”nya former av analys, 
skrivande och representation”. Jag kommer dock att skriva fram om studi-
en i fråga är en autoetnografi, levnadsberättelse eller levnadshistoria i de 
fall då denna information behövs för att förstå studiens resultat.  

De studier som inkluderats i översikten genomförs inte alla i syfte att 
undersöka lärande. Studiernas koppling till avhandlingens syfte, hänger i 
stället samband med den narrativa forskningens belysning av vilken me-
ning som människor ger idrottsutövande (Armour, 2006). Armour (2006) 
framhåller att en av den narrativa forskningens effekter är att den på ett 
direkt sätt förmedlar livserfarenheter från en individ till en annan. Såväl 
den individ som är inbegripen i att få sitt liv gestaltat via narrativ forsk-
ning, som den individ som tar del av forskningen, lär sig något av själva 
processen. Den mening som skapas, banar också vägen för lärande, en 
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slutsats som även får stöd av annan typ av forskning än den narrativa (se 
exempelvis Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2011).   

Idrottslärares liv 
Ett tema som genomsyrar flera studier av idrottslärares liv är åldrande. 
Sikes (1988) studerar hur idrottslärare ser på och erfar åldrande genom att 
tillämpa ett levnadshistoriskt angreppssätt.  Sikes (1988) visar i sin studie 
att idrottslärares karriärsutveckling är kopplad till åldrande och erfarenhet. 
Detta är ett problem för idrottslärarna, eftersom de efter ett antal år i yrket 
har blivit alltmer erfarna, samtidigt som deras fysiska kapacitet försämras, 
vilket ofta resulterar i att de lämnar den konkreta undervisningen. Detta 
sker ofta vid en tidpunkt då idrottslärarnas ökade erfarenhet gör dem mer 
lämpade för uppgiften än tidigare.  Ålder utgör också ett inslag i en studie 
av Templin, Bruce och Hart (1988). Studien har ett levnadshistoriskt an-
greppssätt och visar på likheter och skillnader mellan två idrottslärare, 
verksamma i två olika länder. Gemensamt för de båda idrottslärarna var 
att rollen som idrottslärare, inte utgjorde ett signifikant stöd för dem i 
deras fortsatta karriär inom arbetslivet. Templin, Sparkes och Schempp 
(1991) följer sedan upp studien om åldrande och dess koppling till karriär-
sutveckling, genom att göra en levnadsberättelse om en manlig idrottslära-
re. Under sin yrkesbana går mannen från att vara en mycket engagerad och 
entusiastisk idrottslärare, till att så småningom känna bitterhet över yrket. 
Mannen upplever att vara idrottslärare utgör en återvändsgränd för karriä-
ren och den åldrande kroppen utgör ett hinder i yrkesutövningen. Sparkes 
och Templin (1992) följer upp arbetet med de två tidigare studierna genom 
att genomföra en mer detaljerad undersökning av levnadshistorier som 
forskningsmetod. I sin studie kommer Sparkes och Templin (1992) fram 
till att insamlandet av empiriskt material bör ske muntligen och att lev-
nadshistorier – som gärna bör införliva insamlandet av levnadsberättelser – 
bör ha en bredare ansats än att bara uppmärksamma berättelser. Enligt 
forskare bör ett levnadshistoriskt angreppssätt även inkludera kopplingar 
till en vidare social kontext. 

Vad gäller studier av idrottslärares liv, som mer explicit handlar om lä-
rande, kan nämnas en studie av Schempp (1993) som studerar hur en erfa-
ren idrottslärare konstruerar professionell kunskap med utgångspunkt från 
sin yrkesverksamhet. Schempp (1993) använder sig av en kombination av 
levnadshistoriskt angreppssätt och etnografiska tekniker. I sin studie, defi-
nierar Schempp (1993) fyra huvudkällor till idrottslärarens professionella 
kunskap, nämligen: åsikter och förväntningar från det omgivande samhäl-
let, inklusive föräldrar; skolkulturen, inklusive eleverna; källor och till-
gångar knutna till, eller emanerande ur, yrkesrollen och; idrottslärarens 



 NINITHA MAIVORSDOTTER Idrottsutövandets estetik I 49 
 

biografi i termer av personligt engagemang och professionell erfarenhet. 
Schempp (1993) framhåller att denna typ av forskning har större möjlighet 
att lära praktiserande idrottslärare om yrket, eftersom forskningen på 
många sätt överensstämmer med den komplexa verklighet som lärarna 
möter på sina arbetsplatser. Vad som utgör källan för idrottslärares kon-
struerande av professionell kunskap, belyses även av två studier av Dow-
ling Naess (1996; 2001). Genom ett levnadshistoriskt angreppssätt under-
söker Dowling Naess (1996) en manlig idrottslärare och finner att den 
främsta källan till hur idrottsläraren skapar mening om sin yrkesroll, inte 
utgörs de av styrdokument som är länkade till yrket. I stället utgår idrotts-
lärarens meningsskapande från förmågan att uppvisa god nivå på idrotts-
utövandet. I en andra studie, undersöker Dowling Naess (2001) en kvinnlig 
idrottslärare. I denna studie, presenteras forskningen i form av tre levnads-
berättelser där faktorer så som att vara kvinna i ett arbete med låg status 
inom lärarkåren lyftes i analysen. En intressant aspekt av den här typen av 
narrativ forskning är att den ofta involverar deltagarna i studien på ett 
aktivt sätt. Den kvinnliga idrottsläraren läste de berättelser som forskaren 
skapat och denna interaktion finns även inkluderad i den slutliga rapporte-
ringen av studien. 

Idrottsläraryrkets status är också ett tema som har undersökts av Ar-
mour och Jones (1998). I fokus för studien ligger relationen mellan idrott, 
utbildning och idrottsundervisning, och syftet med forskningen är inte att 
dra några generella slutsatser, utan att skapa en förståelse hos läsaren om 
hur dessa samband ser ut i just dessa idrottslärares liv. Ansatsen är således 
att fånga det unika, i stället för att uttala sig generellt, och på så sätt skapa 
igenkänning och utveckling hos dem som tar del av resultaten. 

Ovanstående studier har bland annat inkluderat teman om åldrande. Att 
åldras kan sägas utgöra en form av kris i ett yrke som tycks kräva hög 
fysisk prestationsförmåga. Ett annat tema i idrottslärares liv, som också 
ställer frågor om kris och möjlighet att verka inom yrket på sin spets, är 
frågor som handlar om kön och sexualitet. Sparkes (1994) undersöker 
begrepp som yrkesutövning och marginalisering i en studie om en lesbisk 
idrottslärare. Sparkes (1994) framhåller att vi vet lite om lesbiska idrottslä-
rares yrkesliv och att levnadshistorisk forskning, kan ge en mer komplex 
och stofftät bild, vilket kan ses som nödvändigt i ett ämne som till stora 
delar varit outforskat. Sparkes (1994) visar att den lesbiska idrottsläraren 
dagligen får förneka viktiga delar av sig själv, han skriver ”Having recog-
nised the complexities of the dilemmas that Jessica faces, it is important to 
emphasise that with regard to her own invisibility, silence, and daily denial 
of self, she feels that in the present cultural climate her situation is likely to 
get worse rather than better” (Sparkes, 1994, s. 114). Squires och Sparkes 
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(1996) bygger sedan vidare på denna studie genom att studera fem lesbiska 
idrottslärare i olika åldrar och i olika delar av sina karriärer. Även denna 
gång är angreppssättet levnadshistoriskt och forskningen genomförs i utta-
lat syfte att visa solidaritet med en marginaliserad grupp. Två centrala 
teman emanerar ur idrottslärarnas berättelser: a) relationer med kollegor 
och b) relationer med elever, och forskarna pekar på att dessa idrottslära-
res dagliga liv, inkluderas och påverkas av heterosexualitet och homofobi. 
Även studier av Clarke (1998) och Bredemeier m.fl. (1999) lyfter fram det 
komplexa och ojämlika i lesbiska idrottslärares arbetssituation. Sparkes 
(1996) framhåller att manliga homosexuella idrottslärare måhända är en så 
marginaliserad grupp, att levnadshistorier eller levnadsberättelser inte blir 
möjliga att genomföra på grund av oro för att delta. Som ett sätt att ändå 
föra fram denna röst, konstruerar Sparkes (1996) en studie i form av en 
fiktiv autoetnografisk berättelse. 

På temat kön och sexualitet finns även narrativ forskning om idrottslä-
rares liv som belyser maskulinitet och dess betydelse för idrottslärarrollen. 
Brown (1999) använder ett levnadsberättande angreppssätt när han under-
söker manliga idrottslärarstudenter. Studien visar hur dessa manliga stu-
denter anammar en mångfasetterad manlig identitet som på många sätt 
underbygger traditionella manliga könsmönster. I stället för att utmana 
den givna könsordningen, blir dessa manliga idrottslärare – ofrivilligt – 
förvaltare av densamma.   

Som kan ses av ovanstående sammanställning, innehåller narrativ forsk-
ning om idrottslärares liv bland annat teman om åldrande och karriärsmöj-
ligheter, yrkets status, och vad som påverkar idrottslärares konstruerande 
av professionell kunskap. Detta är teman som säkerligen är aktuella i såväl 
idrottslärares liv, som i alla lärares liv. Det är teman som kan skapa igen-
känning hos den lärare som läser och syftet med forskningen tycks också 
vara att vända sig till just lärare. Andra teman, som säkert går att finna 
även inom andra utbildningskontexter, är forskning om kön och sexualitet. 
Forskningen om idrottslärares liv, sker mestadels via ett levnadshistoriskt 
angreppssätt. Några studier använder sig av levnadsberättelser, men ingen 
av studierna är autoetnografisk, med undantag av Sparks (1996) studie 
som är en fiktiv autoetnografi. En bidragande förklaring till frånvaron av 
autoetnografiska studier, kan vara att forskarna inte längre är yrkesverk-
samma idrottslärare i skolan själva, utan nu har en annan yrkesroll. 

Nya former av analys, skrivande och representation 
Studier, som på olika sätt är utformade för att utveckla den narrativa 
forskningen i termer av nya sätt att genomföra analyser och skriva fram 
sina resultat, kan sägas vara en särskild grupp av studier. En studie som 
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tidigare nämnts, är Sparks (1996) fiktiva autoetnografi om en homosexu-
ell, manlig idrottslärare. Denna studie tar avstamp i Sparks (1994) tidigare 
levnadshistoriska studie om en lesbisk idrottslärare. Sparks (1996) använ-
der delar av berättelsen om den kvinnliga homosexuella läraren, som be-
ståndsdelar i en fiktiv autoetnografi om en manlig homosexuell lärare. På 
frågor om validitet hänvisar Sparks (1996) i artikeln till Tierney (1993) och 
framhåller att de väsentliga frågorna rörande validitet i narrativ forskning 
är: Kan du lära något av det? Är det rimligt? Fungerar det? Motivet till 
Sparkes (1996) studie är bland annat hans antagande att vara manlig ho-
mosexuell idrottslärare är så problematiskt, att personen i fråga inte skulle 
vilja delta i en studie. Det enda sättet för forskaren att föra en kritisk dis-
kussion om manliga homosexuellas möjligheter, är därför att själv placera 
sig i dennes ställe, genom att exempelvis skapa en autoetnografi. 

Ett annat exempel på fiktion, är Tinnings (1997) studie som är skriven 
som en monografi, vars syfte var att stödja idrottslärarstudenter under den 
tid som de genomgick sin masterutbildning. Studien är utformad så att en 
fiktiv students erfarenheter, blandas med forskarens egna erfarenheter och 
dessa två röster länkas till litteratur, som sammantaget blir den fiktiva 
studentens berättelse. Även Tinning (1997) hänvisar till Tierney (1993) vad 
gäller frågan om validitet.  

Sparkes (1996) och Tinnings (1997) arbeten, lägger delar av grunden till 
en studie genomförd av Oliver (1998). Oliver (1998) använder flera olika 
tekniker som syftar till att skriva fiktivt. Syftet med studien är att lyfta 
fram behovet av att forskning måste bidra till en ökad förståelse av elever 
och lärares komplexa lärandemiljöer på ett sätt som bidrar till att utveckla 
dessa miljöer. Oliver (1998) argumenterar för att narrativ forskning, som 
utgår från berättelser som människor naturligt skapar och tar del av i sin 
yrkesmässiga vardag, är en typ av forskning som är särskilt lämpad för att 
göra avtryck i praktiken. För att detta ska vara möjligt, måste dock den 
narrativa forskningen lyfta sig från att enbart berätta berättelser och i stäl-
let använda sig av komponenterna ”situation”, ”karaktär” och ”intrig”.  

Olivers (1998) arbete, länkar över till en studie av Nilges (2001). Nilges 
(2001) använder flera experimentella former för skrivande i sin studie. 
Bakgrunden till undersökningen är arbetet med en artikel där Nilges 
(2001) känt sig styrd av de formmässiga krav som publicering i vetenskap-
liga tidskrifter normalt kräver. Under arbetet med artikeln, samlade Nilges 
(2001) information om data och process i något som hon kallar ”en im-
pressionistisk berättelse” och det är denna berättelse som får formen av en 
ny studie. En slutsats som Nilges (2001) drar av sitt arbete är att nya for-
mer av skrivande, erbjuder ny förståelse av idrottsutövning. 
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Att experimentera med själva formen för forskningsrapporten har också 
varit i fokus för ett arbete av Sparkes m.fl. (2003), som använde sig av 
poesi. I sin studie ifrågasätter forskarna om mer konventionella skrivfor-
mer är användbara vid kvalitativa studier av idrottsutövning. Genom att ge 
erfarandet av idrottsutövning en poetisk form, öppnas möjligheten att 
fånga nya dimensioner av ämnet för studien, men även möjligheten att nå 
nya avnämare för forskningen. Detta kan vara människor som annars kan-
ske inte tar del av forskning. 

Forskare i sammanställningen ovan, är övertygade om kraftfullheten i 
berättelser. De är även övertygade om att utvecklande av nya metoder för 
att göra narrativa analyser och skriva och rapportera forskning, måste 
utvecklas för att utveckla forskning om idrottsutövande. Om gruppen av 
studier som hade lärares liv i fokus främst använde sig av levnadshistorier 
och levnadsberättelser, så är autoetnografiskt skrivande mer förekomman-
de i studier som strävar efter att utveckla form och innehåll. Fiktion, mo-
nografi, poesi och ”impressionistisk berättelse” är alla exempel på former 
som används på ett experimentellt sätt. Forskaren skriver om egna erfaren-
heter av idrottsutövande och/eller av att genomföra forskning (se exempel-
vis Markula, 2003).   

Avslutande reflektioner 
Ovanstående forskningsgenomgång gör inte anspråk på att vara fullständig 
vad gäller antalet redovisade studier. Den narrativa forskningen är ett fält 
som växer och det finns fler studier som lämnat värdefull kunskap om 
människors idrottsutövande genom att utgår från människors berättelser 
och berättande. Vad ovanstående sammanställning i stället har velat visa, 
är att mycket av den narrativa forskningen har fokus på idrottslärares liv. 
Det är forskning om idrottslärare, skriven för att läsas av idrottslärare, i 
hopp om att uppmärksamma idrottslärare på dimensioner i yrket och – i 
informell mening – lära dem något. Eftersom fältet är tämligen nytt och 
dynamiskt, finns det även flera studier som strävar efter att utveckla den 
vetenskapliga rapporteringen av forskning. Även om detta inte kan sägas 
vara ett stort fält, tycks forskarna vara duktiga på att knyta an till var-
andras arbeten och på så sätt föra utvecklingen snabbare framåt.  

I mitt avhandlingsarbete, får jag stöd och inspiration till att lämna hu-
vudfåran av empiriskt material och även våga pröva empiri i form av bio-
grafier, skrivna av skönlitterära författare, i avsikt att ge röst åt menings-
skapande och lärande som ännu inte kan sägas vara välrepresenterat inom 
den idrottsdidaktiska forskningen. Jag får även stöd för att berättelser har 
en stark potential vad gäller att förmedla människors meningsskapande. 
Frågor som ännu kvarstår är hur jag ska presentera mina resultat form-
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mässigt. Eftersom avsikten är att skriva artiklar på engelska och detta inte 
är mitt första språk, känner jag mig inte mogen att presentera resultaten på 
ett formässigt progressivt sätt. Jag kommer därför att anamma en mer 
traditionell form för rapporteringen av min forskning, även om själva em-
pirin kommer att utgöras av berättelser. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Inledning 
Mot bakgrund av den tidigare forskning som presenterats i kappan, har jag 
kommit att använda mig av pragmatism och då särskilt filosofen och peda-
gogen John Dewey, som utgångspunkt för mitt arbete. På grundval av min 
läsning av tidigare forskning, framträder Deweys pragmatiska perspektiv 
som såväl en komplettering som en förstärkning av den forskning som 
tidigare skett. Den kan sägas vara kompletterande, genom att Dewey visar 
på ett sätt att förstå den värdemässiga dimensionen av mänskligt liv, som 
en relation mellan individ och omgivning. Den kan även sägas vara för-
stärkande, genom att Dewey erbjuder ett sätt att studera meningsskapande 
och lärande, som inte snävar in undersökningen till att antingen studera 
kropp, som i den motoriskt inriktade forskningen, eller medvetande, så 
som exempelvis sker inom den kognitiva forskningen. I den beskrivning av 
pragmatism som följer, kommer jag att visa att Deweys strävan att upplösa 
dualismer, stödjer forskning som vill undvika att se språket som någonting 
skilt från individen och hennes dagliga liv, något som kan sägas vara cent-
ralt vid studier av idrottsutövande, där svårigheten att fånga erfarenheten i 
ord har framförts som ett forskningsmässigt problem (Samudra, 2008). 
Likaså stödjer Deweys upplösning av dualismer forskning, som strävar 
bort ifrån att se kroppen som någonting enbart substantiellt och denna 
strävan kan också sägas vara central för ett forskningsområde, som länge 
varit präglat av dualismen mellan kropp och medvetande. Genom sin filo-
sofi söker Dewey utveckla ett sätt att studera och förstå lärande utan apri-
oriska fundament, och i stället ta utgångspunkt i människors handlingar 
och denna hållning kommer att löpa som en röd tråd genom kommande 
teoriavsnitt.  

Som en följd av att låta forskningen utgå från människors handlingar, 
måste forskaren tillämpa ett strikt empiriskt arbetssätt (Öhman, 2006). 
Detta är ett arbetssätt som skiljer sig från genomförandet av mycket annan 
idrottsdidaktisk forskning. Centralt i ett sådant arbetssätt är antagandet att 
vad människor tänker, vill, känner etcetera, inte är dolt i människors inre, 
utan tar form i deras handlingar. Meningsskapande blir på så sätt hand-
lande och lärande blir de allt mer adekvata och utökade sätt som en individ 
kan handla på. Lärande sker då inte bara genom medveten reflektion, utan 
lika ofta genom långsamma och oreflekterade transformationer av vanor 
(Dewey, 1922/1988; 1938/1997; Wickman, 2006). Som en konsekvens av 
detta arbetssätt, kan en forskare inte uttala sig om annat än det som visar 
sig i människors handlingar. Teorier och modeller om bakomliggande or-
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saker, som visar på någonting utanför hur människor genom sina hand-
lingar tar sig vidare i olika situationer, tillbakavisas. Öhman (2006) kallar 
detta sätt att ta människors handlingar som utgångspunkt för forskning att 
följa genomlevandets princip. Öhman (2006) argumenterar för att denna 
princip skapar möjlighet för ny kunskap – eftersom denna utgångspunkt 
skiljer sig från andra, mer förekommande utgångspunkter inom pedagogisk 
forskning – och att forskningen kan göras praktiknära. Som stöd för det 
sista argumentet pekar Öhman (2006) på att forskarens genomlevandeper-
spektiv – att uppmärksamma handlingar och deras konsekvenser – liknar 
det sätt som lärare förstår och praktiskt hanterar situationer i sin undervis-
ningspraktik. Öhman (2006, s. 90) skriver: ”Lärare använder i sin vardag 
ständigt sina iakttagelser av elevers handlingar (hur elever svarar på frågor, 
ställer frågor, tar sig an en uppgift, etc.) för att få insikter i vilken erfaren-
het en elev har, var han eller hon befinner sig i sin utvecklingsprocess, vad 
undervisningen resulterat i, o.s.v.” Detta sätt att uppmärksamma hand-
lingar och deras konsekvenser är även synligt i avhandlingens empiri, där 
såväl idrottslärarstudenter som professionella författare, genomgående 
uppmärksammar sina handlingar under idrottsutövande i relation till kon-
sekvenserna av dessa handlingar. I enlighet med Deweys filosofi kan vi 
därför se att människor har ett genomlevande perspektiv i sitt sätt att vara 
i världen och att forskaren kan undersöka den pågående praktiken, genom 
att anta ett genomlevandeperspektiv i sin forskning (Öhman, 2006). 

Vad jag velat visa i denna inledande text är att pragmatismen lämnar så-
väl ett substantiellt som ett metodologiskt bidrag till forskningen av id-
rottsutövning. I de teoriavsnitt som följer, kommer därför båda dessa bi-
drag att vara presenterade i relation till lärande, estetiskt erfarande och 
berättelser. 

Ett pragmatiskt perspektiv på lärande 
Hela Deweys filosofi – och följaktligen hans tankar om pedagogik – ge-
nomsyras av hans strävan att återbörda filosofin och pedagogiken till var-
dagligt mänskligt liv. I sina böcker Experience and nature (1925/1981) och 
The quest for certainty (1929/1984) visar Dewey hur den traditionella 
västerländska filosofin har kommit att särskilja världen och kunskap om 
världen, från vardagliga, mänskliga erfarenheter. Särskiljandet har sin 
grund i den till synes självklara uppdelningen i en inre och en yttre värld. 
Den inre världen är människors medvetande, något som kommer till ut-
tryck i subjektiva uppfattningar och den yttre världen är den fysiska värl-
den, något som vi kan ha objektiv kunskap om. En konsekvens av denna 
uppdelning är att den vetenskapliga kunskapen – som ju grundar sig på 
objektiva studier av världen – har kommit att räknas som den enda, sanna 
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kunskapen om världen. Medan alla mänskliga upplevelser som gör världen 
rik och nyanserad – så som känslor av glädje, avund och empati – har 
kommit att förpassas till någonting som pågår i människors inre. På detta 
sätt blir den yttre världen skild från den inre världen och vetenskapen – 
exempelvis i form av filosofi och pedagogik – kommer att handla om saker 
som inte angår den verklighet där människor lever sina vardagliga liv. 
Konsekvenserna av en sådan uppdelning är väl synlig inom den idrottsdi-
daktiska forskningen. Åtskilliga forskare har pekat på svårigheterna med 
att studera en kroppslig praktik som idrottsutövning utifrån utgångspunk-
ten att medvetande och kropp är två substantiellt skilda system (se exem-
pelvis Kirk, 2006, Evans, 2004, Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2011). 
Evans belyser svårigheterna på följande sätt: 

PE [physical education] has become strangely disembodied. It has either 
ceased to talk about the nature of ”physical education”, ”educability”, 
”educe” (the process of bringing out or developing latent or potential exis-
tence) and “ability” as processes and goals altogether, or reduced it to a 
dribble of unproblematic assumptions either about motivation and health-
related behaviour, or “fitness” or “talent” for “performance” in the interest 
of health and/or participation in organized sport. Its dominant discourse is a 
poor substitute for considerations of the nature of PE (Evans, 2004, s. 96).  

Citatet kan ses som en kritik av de av kognitivt inriktade teorier som do-
minerat forskningen om lärande i idrottsutövning. I kontrast till teorier om 
kognitivt lärande, där lärande försiggår i individers medvetande, behövs en 
alternativ utgångspunkt som kan förstå lärande som någonting som skapas 
genom människors handlingar i specifika situationer. Under idrottsutöv-
ning sker stora delar av handlandet genom kroppens rörelser utan att åtföl-
jas av muntlig kommunikation. Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011) 
framhåller att kognitiv forskning inte kan genomföra analyser som till fullo 
fångar de icke språkliga handlingar och alla de praktiska aspekter av lä-
randet som försiggår under idrottsutövning. Jag kommer i de avsnitt som 
följer att redogöra för vad en transaktionell kropp skulle kunna vara, base-
rad på Deweys syn på människan som ständigt involverad i transaktioner, 
och hur denna syn på kroppen skulle kunna ligga till grund för studier av 
idrottsutövning, men först vill jag närmare redogöra för ett antal utgångs-
punkter och centrala begrepp. 

Några centrala begrepp 
För att till fullo förstå det transaktionella arbetssätt som jag använder mig 
av i avhandlingen, är det viktigt att förstå betydelsen av några centrala 
begrepp. Det första begreppet är transaktion – vars betydelse redan har 
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vidrörts i denna text – och med transaktion avses den transformerande 
process som ständigt äger rum mellan människor och deras omgivning. I 
sina tidigare arbeten, kallar Dewey (1929/1984) denna process för interak-
tion, men i sina senare texter övergår Dewey (Dewey & Bently, 
1949/1991) till att benämna processen transaktion. Skälet till att Dewey 
ändrar begreppet från interaktion till transaktion, är att interaktion leder 
tankarna till två oberoende enheter som interagerar med varandra. Begrep-
pet transaktion sätter däremot fokus på själva processen och behandlar 
distinktioner, så som den mellan individ och omgivning, som funktionella 
distinktioner för att förstå en process, snarare än att betrakta individ och 
omgivning som givna utgångspunkter och något metafysiskt givet (Biesta 
& Burbules, 2003). Transaktion innebär att alla ingående enheter – exem-
pelvis individ, den fysiska omgivningen, sociala och kulturella sedvänjor, 
andra människor, individens tidigare erfarenhet etcetera. – påverkar och 
påverkas av varandra i en oupphörligt pågående transformation.  

Betydelsen av transaktion kan också illustreras av hur Dewey (1920) an-
vänder sig av begreppet erfarande för att beskriva hur människor lever sina 
liv. Genom att handla blir människor varse konsekvenserna av sina hand-
lingar och det är detta erfarande som Dewey (1938/1997) avser med sitt 
begrepp. Människors erfarande är kontinuerligt transformerad i transak-
tion med omgivningen. Men i processen av att påverka och att påverkas, 
förändras inte människors erfarande helt och hållet. Detta kallar Dewey 
(1938/1997) för kontinuitetens princip. Människor bär med sig tidigare 
erfaranden in i nya situationer och delar av dessa erfaranden blir beståen-
de, vilket får betydelse för erfarandet i kommande situationer. Det är bland 
annat detta dynamiska samspel mellan bestående och förändring, som 
forskare söker följa när de antar ett genomlevandeperspektiv. Inom en 
svensk kontext översätts ofta Deweys engelskspråkiga begrepp ”experien-
ce” med det svenska ordet ”erfarenhet”. Ordvalet kan falla sig naturligt i 
svenskt språkbruk, men är olyckligt då ”erfarenhet” är ett substantiv och 
därför inte syftar på någonting man gör (människors handlingar), utan i 
stället syftar på något man har. I avhandlingen kommer därför ordet ”erfa-
rande” att användas med syftning på Deweys ”experience”.  

För att kunna genomföra analyser ur ett genomlevandeperspektiv, måste 
vi även förstå betydelsen av meningsskapande. Genom att peka på erfaran-
dets och transaktionens betydelse i människors dagliga liv, visar Dewey 
(1925/1981) att mening inte är något som ligger förborgat inom individen, 
eller står att finna som något essentiellt i världen. I stället uppstår mening i 
transaktionen mellan individ och omgivning. Meningsskapande är därmed 
inte något osynligt som försiggår inuti människors medvetande, utan me-
ningsskapande är något som sker i handling, något som människor skapar 



 NINITHA MAIVORSDOTTER Idrottsutövandets estetik I 59 
 

i relation till konsekvenserna av sina handlingar. Mening blir därmed ob-
serverbart i människors handlingar. 

Denna syn på meningsskapande har också konsekvenser för betydelsen 
av lärande. Människors meningsskapande anger den riktning som lärandet 
antar i en specifik situation. Människors sätt att skapa mening blir följakt-
ligen väsentligt för vilket lärande som blir möjligt. Lärandet handlar då om 
människors förmåga att observera, förstå och kontrollera relationen mellan 
sina handlingar och konsekvenserna av dessa handlingar (Biesta & Burbu-
les, 2003). Senare kom Dewey (1938/1997; Wickman, 2006) även att se 
lärande som något som inte bara sker genom medveten reflektion. Lärande 
kan även ske genom långsamma, ofta oreflekterade men sammanhängande, 
transformationer av vanor. Som en konsekvens av detta synsätt, blir läran-
de något som ständigt pågår och som ständigt befinner sig i transforma-
tion. Att förändringarna är långsamma och sträcker sig över tid, gör att 
denna typ av lärande är svårt att följa för forskare. 

Ovanstående resonemang pekar på vanornas betydelse för lärande. Va-
nor kan ses som impulsstyrda mönster i individers sätt att handla. Att va-
nor hänger samman med impulser, betyder inte att Dewey (1922/1988) 
förstår vanor i termer av att vara biologiskt förutbestämda och på så sätt 
nedärvda och omöjliga att förändra. Utvecklandet av vanor hänger sam-
man med att människor lever i en ständig ström av erfarande som påverkar 
deras handlingar i olika riktningar. I denna ström, sker inte allt erfarande 
under medveten reflektion. I stället sker en stor del av erfarandet i form av 
energiutbrott som resulterar i handling och det är dessa energiutbrott som 
Dewey (1922/1988) benämner impulser. Dewey (1922/1988) föredrar att 
använda ”impuls” framför ”instinkt” på grund av att ordet ”instinkt” 
leder tankarna mot att människors impulsiva handlingar skulle vara något 
biologiskt med i förväg givna meningar. Impulser kan ske organiserat och 
inkludera mening, men i sig själva, är impulser först och främst blinda och 
spridda utbrott av energi, utan inneboende riktning och betydelse. Impulser 
får sitt syfte och sin mening genom de vanor som organiserar dem, och 
vanor utvecklas i transaktionen mellan individ och omgivning. Vanor är 
således beroende av sociala, historiska och kulturella sammanhang. 

Beskrivningen av begreppen ovan är kortfattad och därmed kanske 
svårtillgänglig. Betydelsen av transaktion, erfarande, meningsskapande, 
lärande och vanor kommer att utvecklas och exemplifieras i kommande 
stycken och då främst avsnitten om den transaktionella kroppen och det 
transaktionella arbetssättet. 
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Värden och handling 
I samband med att människor uppmärksammar konsekvenserna av sina 
handlingar sker även en värdering av händelseförloppet (Dewey, 
1934/2005). Hur en individ värderar konsekvenserna av sina handlingar, 
kan bland annat förstås med utgångspunkt från de estetiska omdömen som 
individen använder sig av (Wickman, 2006). Exempel på detta kan vara att 
individen säger att ”det är en sånn skön känsla att ta på sig löparskorna 
och springa en runda” eller ”jag vet att jag lade mig för sent igår och det 
känns tråkigt att vara alltför trött för att kunna ge max på träningen”. 
Genom att anta ett pragmatiskt perspektiv på dessa yttranden, betraktas de 
inte som någonting som bara är knutet till den enskilda individen. Det är 
inte enbart en personlig värdering att känna att det är skönt att springa en 
tur i skogen. Det är inte heller enbart en personlig värdering att tycka att 
det är tråkigt att inte kunna prestera sitt bästa på träningen. Tvärtom sker 
detta värderande i ett specifikt socialt, historiskt och kulturellt samman-
hang och det är i mötet mellan individen och det specifika sammanhanget, 
som såväl individ som sammanhang transformeras. Individen transforme-
ras av löpturen på ett antal olika sätt, likväl som den miljö och situation 
där löparen befinner sig, också påverkas av löparen. Fotbollsspelaren 
transformeras av erfarandet av att delta i träningen utan att kunna vara så 
aktiv som hon vill, likväl som fotbollsträningen transformeras av att inklu-
dera en trött spelare. När löparen och fotbollsspelaren uppmärksammar 
konsekvenserna av att kunna springa i skogen, eller att vara för trött för 
att delta i träningen, så sker inte värderandet av löpningen och tröttheten 
ur ett enbart personligt perspektiv. Värderingen sker i transaktionen mellan 
individ och omgivningen och är följaktligen en del av såväl individ som 
omgivning.  

Språk och tanke 
I de exemplifierade värderingarna i avsnittet ovan, används språket när en 
löpare eller en fotbollsspelare uppmärksammar och värderar konsekven-
serna av sina handlingar.  Relationen mellan språk och tanke, kommer 
närmare att utvecklas under avsnittet om pragmatiska perspektiv på berät-
telser. Enligt Wittgenstein (1958/1996) utgör språk, mening och verklighet 
en och samma logiska enhet och språket inte kan isoleras från sin använd-
ning. Detta sätt att uppfatta relationen mellan språk och tanke har berör-
ingspunkter med Deweys pragmatism. I Knowing and the known 
(1949/1991) skriver Dewey och Bentley: 

… treat the talking and talking-products or effects of man (the namings, 
thinkings, arguings, reasonlings, etc.) as the men themselves in action, not as 
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some third type of entity to be inserted between the men and the things they 
deal with (Dewey & Bently, 1949/1991, s. 11). 

Som kan ses av ovanstående citat, gör inte Dewey och Bently någon aprio-
risk uppdelning mellan vad människor tänker och vad de säger. Genom att 
anta ett genomlevandeperspektiv – att vad människor tänker tar form i vad 
de säger – är ett transaktionellt angreppssätt inte i behov av någon teori 
som kopplar samman tanke och handling. Öhman (2006) framhåller att 
med ett transaktionellt angreppssätt, görs relationen mellan tanke och 
handling till en empirisk fråga: i de flesta situationer i människors dagliga 
liv, framträder tanke och språk som en enhet, men i vissa situationer sär-
skiljer människor dem, exempelvis genom att fråga ”Vad tänker du egent-
ligen?” och detta särskiljande mellan tanke och språk, har ett praktiskt 
syfte för just den situationen, och ska inte tas som intäkt för att det förelig-
ger en metafysisk skillnad. Ett transaktionellt angreppssätt innebär inte att 
distinktioner inte kan upprättas, utan att dessa distinktioner upprättas i 
relation till vissa specifika omständigheter och är motiverade av vissa be-
stämda syften, i stället för att vara metafysiskt givna på förhand. Som ett 
resultat av detta angreppssätt, ställer sig inte forskaren frågor om vad 
människor egentligen tänker innerst inne, eller vad de verkligen har lärt sig, 
utan forskaren tar fasta på att det är i språkanvändandet, i handling, som 
meningsskapandet logik står att finna och att denna logik ofta är direkt 
observerbar i handling (Öhman, 2006). Som en följd av detta resonemang, 
kan den forskare som använder sig av ett transaktionellt angreppssätt, inte 
yttra sig om annat än det som är direkt observerbart i människors hand-
lingar. 

Den transaktionella kroppen 
Som beskrivits i inledningen av kappan, har såväl sociologisk som feno-
menologisk forskning genererat en ansenlig mängd litteratur angående 
kroppen. Denna litteratur har på ett värdefullt sätt lyft fram tillvarons 
kroppsliga dimension och på så sätt luckrat upp den kognitiva dominansen 
inom beteendevetenskaplig forskning. Icke desto mindre är jag i behov av 
ett annat synsätt än det sociologiska eller fenomenologiska, för att kunna 
belysa det lärande som sker med utgångspunkt i idrottsutövning. Jag ska 
därför, i avsnittet som följer, utveckla vad ett transaktionellt synsätt på 
kroppen kan innebära. 

Teorier som behandlar kroppen och – i vissa fall – försöker lösa dualis-
men mellan kropp och medvetande, brukar i allmänhet innehålla ordet 
”kropp” tämligen frekvent, så som exempelvis i Kroppens fenomenologi 
(1945/1999) av Maurice Merleau-Ponty. Dewey, däremot, använder ordet 
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”kropp” mycket sällan i sina texter. Sullivan (2001) framhåller att detta 
inte beror på att Deweys teorier inte skulle ha någon relevans för forskning 
om kroppen, utan att frånvaron av att benämna kroppen specifikt, är en 
logisk följd av Deweys transaktionella synsätt. Enligt Dewey (Sullivan, 
2001) kan kroppen inte förstås som en substantiell enhet skild från hand-
ling, isolerad från såväl medvetandet som från omgivningen runtomkring. 
Vid de tillfällen då Dewey (Sullivan, 2001) explicit nämner ordet ”kropp”, 
gör han det med skrivningen ”kropp-medevetande”. Allt som oftast väljer 
Dewey (Sullivan, 2001) att tala om kroppar på ett indirekt sätt i termer av 
att tala ”organismer”. Då ”kropp-medvetande” är en smalare term som 
Dewey (Sullivan, 2001) använder för att mer specifikt hantera dualismen 
mellan kropp och medvetande rent filosofiskt, är såväl begreppen ”kropp-
medvetande” och ”organism” transaktionella synsätt i det att båda be-
greppen utgår ifrån en ömsesidig påverkan mellan organism/ kropp-
medvetande och omgivning. Båda begreppen visar på det stora inflytande 
som Darwins teorier har på Deweys tänkande, i det att de visar på likhe-
terna mellan människor och andra organismer, och även likheterna mellan 
människan och naturen som helhet (Sullivan, 2001). 

Hur kan man då förstå kroppen med hjälp av Deweys transaktionella 
synsätt? Centralt i Deweys filosofi är upplösningen av dualismen mellan 
organism och miljö – eller, med avseende på människor – dualismen mellan 
medvetande och värld. Två utgångspunkter är särskilt viktiga för förståelse 
av den transaktionella kroppen: de relaterade begreppen kropp-
medvetande och organism, och begreppet vanor (Sullivan, 2001). Genom 
att förstå kroppen som kropp-medvetande eller organism, frångår Dewey 
idén om att människor består av två separata mentala och fysiska substan-
ser som på något sätt samverkar. I kontrast till att betrakta medvetande 
och kropp som något substantiellt, vilket inkluderar såväl monism som 
dualism, framhåller Dewey (Sullivan, 2001) att den mänskliga organismen 
karakteriseras av aktivitet som inkluderar fysiska och mentala aspekter.  
Enligt Deweys och Bentlys (1949/1991) sätt att förstå organismers liv, sker 
all aktivitet, allt handlande, i transaktion med den omgivande miljön. Med 
den omgivande miljön, avser inte Dewey och Bently (1949/1991) bara 
fysiska ting, utan även sociala, historiska, kulturella och politiska aspekter. 
Den omgivande miljön kan exempelvis bestå av träd och byggnader, andra 
organismer, traditionella sedvänjor, politiska ideologier och individens 
tidigare erfarande. Transaktionen mellan den mänskliga organismen och 
den omgivande miljön, innebär att organism och miljö, i huvudsak konsti-
tueras av den ömsesidiga och ständiga påverkan som de ingår i, snarare än 
att konstitueras av något givet och ursprungligt. Dewey och Bently 
(1949/1991, s. 119-120) beskriver förhållandet på följande sätt: ”Organ-
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isms do not live without air and water, nor without food ingestion and 
radiation. They live, that is, as much in processes across and ‘through’ 
skins as in processes ‘within’ skins.” Organismer lever till stora delar i 
transaktion med omgivningen, och i de allra flesta avseenden är huden inte 
någon slags yttre gräns som skyddar det “inre” från angrepp “utifrån”, 
annat än i vissa specifika aspekter. Huden skyddar inte en individ från att 
få dåliga betyg, eller från att bli övergiven av personen den älskar. Huden 
kan däremot utgöra ett skydd mot solen eller mot skadliga substanser. Vad 
som blir väsentligt i studier av organismer, blir därmed en empirisk fråga 
och inte något metafysiskt givet på förhand, så som exempelvis dualismen 
(huden som gräns) mellan kropp och medvetande. Organismer står inte att 
finna ”innanför” huden, som något isolerat, utan organismer konstitueras i 
transaktion med den omgivande miljön, exempelvis genom tillförsel av mat 
och vatten. Det är genom att studera transaktionen, som ett antal distink-
tioner kan utkristalliseras, i relation till de forskningsfrågor som forskaren 
vill söka svar på. 

Hur kan man då förstå den fysiska aspekten av kroppen, en aspekt som 
är så framträdande vid idrottsutövande? Som sagts ovan, är kroppen – 
enligt Dewey (1925/1981) – inte i första hand något substantiellt, utan 
kroppen är ett sätt att handla. Detta betyder att man inte kan sätta ett 
likhetstecken mellan kroppen och den fysiska kroppen. Den mänskliga 
organismens fysik möjliggör vissa typer av handlingar och försvårar andra, 
men en handling kan aldrig reduceras till dess fysiska aspekt. Exempelvis 
är löpning möjligt tack vare den fysiska förekomsten av två ben som rör 
sig. Ändå är vi nog alla överens om, att löpning inte är samma sak som att 
ha två ben. Löpning är att ha två ben – eller någonting som liknar två ben 
– som rör sig. För tydlighetens skull, är det även viktigt att framhålla att 
kroppen inte heller är det samma som medvetande. Med Deweys syn på 
kroppen, är det inte en relevant fråga om själva styrmekanismen för att få 
benen att röra sig, står att finna någonstans i medvetandet. Liksom en or-
ganisms fysiskhet är en aspekt av dess möjlighet att handla, är en orga-
nisms medvetande ytterligare en annan aspekt av handlande. Men dessa 
två aspekter är inte de enda aspekterna som är involverade i transaktionen 
löpning. I stället är löpning en transaktion som involverar en mängd olika 
aspekter och det enda som är förenligt för dem alla, är att just det faktum 
att det rör sig om handlande. Detta sätt att förstå kroppen ger en god il-
lustration av Deweys (Sullivan, 2001) uppmaning till filosofin att sluta 
använda sig av substantiv i sitt filosoferande. Substantiv leder tankarna 
mot statiska strukturer och fenomen, så som exempelvis substantivet ”erfa-
renhet” som tyder på att tidigare erfarande skulle vara något enhetligt och 
oföränderligt. Detta sätt att tänka är ofta missledande och det är därför 
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som substantivet ”kropp” borde ersättas med verbet ”kroppsliggöra” (Sul-
livan, 2001). Snarare än att vara en statisk substans, eller en samling fysis-
ka organ och lemmar, pekar verbet kroppsliggöra mot en transaktionell 
kropp som genom sitt sätt att handla, tar sig vidare i olika situationer.   

I sammanhanget är det viktigt att klargöra att ett transaktionellt synsätt 
inte inbegriper total upplösning av stabilitet och identitet. De transaktioner 
som förekommer mellan mänskliga organismer (individer) och omgivning-
en, löser upp strikta och statiska gränser mellan dessa två enheter, men det 
betyder inte att det inte finns distinktioner mellan individ och omgivning, 
eller att individ skulle vara samma sak som omgivning, eller tvärtom. Av-
sägandet av en statisk ontologi innebär inte avsägandet av identitet och 
särskiljande. Här finns anledning att återerinra sig att särskiljande är ett 
möjligt – och ofta rimligt – sätt att förstå resultatet av empiriska undersök-
ningar. Metafysiska gränsdragningar är däremot inte optimala utgångs-
punkter för studier av mänskligt liv i vardagliga situationer. Enligt Dewey 
(1934/2005) innehåller transaktionen mellan individ och omgivning en 
slags dynamisk ordning. Denna ordning finns inte lagrad som någonting 
statiskt inom individen, inte heller finns den som något färdigt mönster i 
omgivningen, i stället uppstår ordning i transaktionen i sig, som ett uttryck 
för att energier möts och samordnas till harmoniska händelseförlopp. Det 
är bland annat detta förhållande som gör det estetiska erfarandet möjligt. 
Ett förhållande som jag kommer att beskriva närmare i samband med att 
jag redogör för ett pragmatiskt perspektiv på estetik. 

Vad gäller tillvarons ordning, spelar människors vanor stor roll för ska-
pande och upprätthållande av denna ordning. Dewey (1922/1988) pekar 
på att alla organismer karakteriseras av en särskild stil, eller ett särskilt 
mönster i sitt sätt att handla. Människors kroppsliggörande av sin omgiv-
ning är till stor del konstituerat av hans eller hennes vanor. Dewey 
(1922/1988) betraktar vanor som impulsstyrda mönster i individers sätt att 
handla och i likhet med den transaktionella kroppen, är vanor inte i hu-
vudsak något mentalt eller fysiskt, inte heller är vanor något som i huvud-
sak ligger ”färdigförpackade” i omgivningen. Vanor uppstår i transaktio-
nen mellan individ och omgivningen, och vanor har såväl mentala, fysiska, 
sociala, historiska, kulturella, som politiska aspekter. Detta kan illustreras 
av, exempelvis, pojkarnas vana att plocka fram en boll och spela lite fot-
boll innan idrottslektionen börjar, medan flickorna sätter sig på bänkarna 
och inväntar lektionsstarten. Dessa vanor visar på kroppsliggörande av 
fysiska ting, så som idrottssalen och dess utrustning, och kroppsliggörande 
av fysiska aspekter, så som att vara snabb i fötterna eller kunna böja benen 
och sitta på bänken, men även av sociala aspekter, så som uppdelningen 
mellan vad olika kön förväntas göra. I denna situation, spelar vanor stor 
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roll för hur händelseförloppet utvecklar sig och vilken handlingsrepertoar 
som står till förfogande för olika individer. I dagligt språkbruk talar vi ofta 
om vanor i egenskap av att vara ”dåliga” eller ”goda”, medan Dewey (Sul-
livan, 2001) ser vanor i egenskap av att vara ”nödvändiga”. I tillvarons 
ständiga ström av erfarande, är det inte möjligt att reflektera över varje 
erfarande i termer av konsekvenser för fortsatt handlande. I stället handlar 
vi vanemässigt under stora delar av vårt liv och man kan säga att det är 
dessa vanemässiga handlingar, som till stora delar ligger till grund för vår 
möjlighet att handla i olika situationer och som även lägger grunden för 
vår identitet. Ur ett handlingsperspektiv är vanor nödvändiga och betydel-
sefulla, även om alla vanor inte innebär att samtliga individer får samma 
handlingsutrymme i en given situation. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den transaktionella kroppen benämns 
av Dewey som kropp-medvetande eller organism, för att avsäga sig upp-
fattningen att kropp och medvetande skulle vara två substantiellt skilda 
enheter. Det är i stället transaktionen – det vill säga den ömsesidiga påver-
kan mellan individ och omgivning– som konstituerar Deweys kroppsbe-
grepp. Som en följd av detta, talar Dewey om människors erfarande och 
handlande, snarare än att explicit tala om kroppen. Ordet ”kropp” är 
olyckligt ur ett Deweyperspektiv, eftersom substantiv för tankarna till nå-
got fixerat och statiskt. Ett lämpligare språkbruk är att använda verbet 
”kroppsliggöra” för att tydliggöra det nära sambandet mellan människors 
kroppar och människors sätt att handla i olika situationer. Centralt för 
människors kroppsliggörande är de vanor som människor förvärvat över 
tid. Vanor är det – ofta oreflekterade sätt – som människor handlar i en 
given situation och vanor är därför en oundgänglig del i människors 
kroppsliggörande av världen.  

Ett transaktionellt angreppssätt 
I texten om pragmatiskt perspektiv på lärande, har jag så här långt pekat 
på värdet av att följa genomlevandets princip, det vill säga att uppmärk-
samma och följa människors handlande i olika situationer, utan att yttra 
sig om någonting bortom de handlingar som är observerbara (Öhman, 
2006). Jag har även pekat på värdet av att upphäva dualismen mellan 
språk och tanke, såväl som mellan kropp och medvetande och även visat 
på att en människors handlande inte är något enbart personligt, utan män-
niskors handlande sker i transaktion med omgivningen och är därför knu-
tet till värden. Dessa utgångspunkter ligger till grund för min användning 
av praktisk epistemologisk analys (PEA), ett analytiskt förfarande som har 
utvecklats av Wickman och Östman (2002a, 2002b; Wickman, 2004, 
2006). PEA har kommit att användas – med en del variationer för att vara 
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tillämpbar på olika frågeställningar – i en rad studier (se exempelvis Lidar, 
Lundqvist & Östman, 2006; Jakobson & Wickman, 2008; Lundvall & 
Maivorsdotter, 2010), som studerar meningsskapande och lärande i olika 
praktiker.  

Wickmans och Östmans transaktionella angreppssätt är influerat av 
pragmatiska och sociokulturella perspektiv med särskild tonvikt på Witt-
gensteins diskussion om kunskap och mening i Filosofiska undersökningar 
(Wittgenstein, 1958/1996) och Om visshet (Wittgenstein, 1969/1992). I 
egentlig mening utvecklade Wittgenstein aldrig någon teori eller metod för 
att genomföra studier av lärande, men icke desto mindre framför Wittgen-
stein tankar om mening och betydelse, som kommit att lägga grunden för 
utvecklandet av PEA.  

Möten 
Väsentligt vid genomförandet av PEA är betydelsen av ”möten”. Möten är 
ett begrepp som har nära koppling till ”situation” och ”interaktion”. Witt-
genstein använde begreppet ”situation” på ett ganska obestämt sätt och 
ofta med en betydelse som inte klart avgränsad från ”kontext” eller 
”språkspel” (Wickman & Östman, 2002a). I sociokulturella studier ges 
situation och interaktion närbesläktade betydelser. I dessa studier förstås 
kognition som något diskursivt situerat och knutet till interaktionen mellan 
individ och omgivning (Wickman & Östman, 2002a; Resnick, Pontecorvo 
& Säljö, 1997). För att kunna särskilja situationer från varandra, behöver 
forskaren studera vilka interaktioner som framträder. Med utgångspunkt 
från detta nära samband, skulle en situation kunna ses som överensstäm-
mande med de interaktioner som sker. Interaktion tycks, ur det här per-
spektivet, vara den mest signifikanta operativa enheten för att studera den 
faktiska situationen (Wickman & Östman, 2002a). Detta sociokulturella 
synsätt uppvisar nära samband med Deweys (1938/1997, s. 43) uppfatt-
ning att situation och interaktion är något oupplösligt förenat: 

The statement that individuals live in a world means, in the concrete, that 
they live in a series of situations. And when it is said that they live in these 
situations, the meaning of the word “in” is different from its meaning when 
it is said that pennies are “in” a pocket or paint is “in” a can. It means, once 
more, that interaction is going on between an individual and objects and 
other persons. The conceptions of situation and of interaction are insepara-
ble from each other.  

Användningen av begreppet interaktion, leder tankarna mot ömsesidig 
påverkan. Interagerandet mellan värld och individ, resulterar i förändring 
av såväl värld som individ. Trots detta, är det ofta mest intressant att 
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uppmärksamma hur människors möte med omvärlden influerar deras 
handlande i olika riktningar.  I centrum för intresset ligger inte uppmärk-
sammandet av hur människors kunskap förändras per se. Vad som är av 
större intresse är i stället hur människors handlande och meningsskapande 
i förändras i praktiken, som ett resultat av att människor genomlever sina 
liv. Det är detta intresse som föranlett Wickman och Östman (2002a) att 
ersätta begreppen situation och interaktion med begreppet möte. Syftet är 
inte att förringa förekomsten av ömsesidig påverkan, utan bara att förtyd-
liga den diskursiva nivån, och – i mitt avhandlingsarbete – att förtydliga 
genomlevandeperspektivet. 

 Möten låter sig beskrivas utifrån vad som faktiskt sker i ett händelseför-
lopp och möjliggör undersökning av hur skilda möten influerar menings-
skapande och lärande. Möten kan vara människors tidigare erfarande som 
återaktualiseras i nya situationer, såväl som möten med den fysiska miljön, 
andra människor eller sociala normer. Genom att uppmärksamma de mö-
ten som framträder när människor genomlever sina liv, blir det möjligt att 
uppmärksamma vad som är kontinuerligt i människors erfarande och hur 
detta binder samman olika situationer. Den sammanbindande aspekten av 
människors erfarande, styrks även av det faktum att människors handlande 
i olika situationer, inte sker i blindo och utan samordning, utan handlandet 
sker i relation till särskilda syften (se nedan). Centralt för att förstå dyna-
miken i människors genomlevande, är att förstå det spänningsförhållande 
som föreligger mellan att binda samman och samtidigt öppna upp för nytt, 
i nya situationer (Wickman & Östman, 2002a; Resnick; Pontecorvo & 
Säljö, 1997). Denna dynamik synliggörs genom att forskaren riktar upp-
märksamhet mot de möten som förekommer i en specifik situation.      

Syften 
För att kunna genomföra analyser av meningsskapande och lärande har 
Wickman och Östman (2002a) utvecklat det analytiska verktyget ”stå 
fast”. Verktyget är användbart för det empiriska material som Wickman 
och Östman (2002a) använder, vilket är inspelade dialoger. I mitt arbete 
består det empiriska materialet av skrivna berättelser, vilket får till följd att 
verktyget ”stå fast” inte blir användbart. För att kunna studera menings-
skapande och lärande i skrivna berättelser har därför analysverktyget ”syf-
ten” utvecklats inom ramen för mitt avhandlingsarbete. Betydelsen av syfte 
har kopplingar till Goffmans (1974) teorier om hur och varför människor 
etablerar och upprätthåller socialt konstruerade ramverk. Ramverk kan 
definieras som ”what is it that’s going on here?” (Goffman, 1974, s. 25) 
och denna definition är även relevant för betydelsen av syfte. I mina studier 
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används begreppet syfte i betydelsen ”vad som är fallet” i en specifik situa-
tion.  

Det är i sammanhanget viktigt att klargöra att syfte inte är en mental 
process, utan de handlingar människor använder när de bestämmer sig för 
”vad som är fallet”. ”Vad som är fallet” är situerat i handling och är driv-
kraften till hur människor tar sig vidare i olika situationer (Wickman & 
Jakobson, 2009). En och samma situation kan härbärgera flera syften. Om 
en löpare exempelvis springer ett maratonlopp och frekvent noterar tiden 
medan han springer, visar löparens handlande att frågan om ”vad som är 
fallet” kan besvaras med att springa och notera hur fort det går. Att 
springa med avseende på hur fort det går kan således vara ett syfte med 
springa maraton. Att ha ett konkret mål för löpträningen kan vara ytterli-
gare ett syfte med maratonloppet. Att få uppleva gemenskap med andra 
löpare kan vara ännu ett syfte som även det visar sig i löparens handlande.  

Likheter och skillnader 
Enligt Wickman och Östman (2002a), är det faktum att något står fast 
beroende av de relationer som finns runtomkring. Detta beroendeförhål-
lande är hämtat från Wittgensteins (1958/1996) tankar om att det som står 
fast i ett språkspel, inte gör det för att detta något skulle vara övertygande 
uppenbart eller trovärdigt. I stället hålls något fast beroende på vilka rela-
tioner som omger det. Wittgenstein (1958/1996) utvecklar denna tanke om 
vad som står fast genom att tala om ”familjelikhet”. Det finns inte någon 
likhet som kan definiera alla typer av ett fenomen, exempelvis ett spel. I 
stället är det ett komplicerat nätverk av likheter som överlappar och korsar 
varandra, vilket kan vara såväl övergripande likheter som likheter i detal-
jer. Dessa likheter binder samman det vi kallar ”spel” på samma sätt som 
den uppsättning av likheter som kännetecknar en familj. Parallellt med 
likheter förekommer också olikheter i relation till vad som står fast, Witt-
genstein (1958/1996) nämner också förekomsten av skillnader i beskriv-
ningen av språkspel. I samtal människor emellan, uppstår mellanrum i den 
fortlöpande kommunikationen och för att samtalet ska kunna fortsätta, 
krävs det att de som ingår i samtalet förmår att uppmärksamma och fylla 
mellanrummet med relationer, i termer av att uppmärksamma likheter och 
skillnader mot det som står fast. Ovanstående resonemang kan exemplifie-
ras av följande exempel: 

Vera: Där ser du en hjulning med riktigt genomsträckta ben. 

Simon: Får jag se. 

Vera: Titta, hon tar ut rörelserna fullt ut. 
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Simon: Du har rätt. Så ska en hjulning se ut. 

Som beskrivits i stycken ovan, står det fast som alla inblandade använder 
utan att tveka, eller utan att be om ytterligare förklaring. I språkspelet 
mellan Vera och Simon, använder båda ordet ”hjulning” utan att tveka, 
eller utan att be om ytterligare förklaring. Vad ”hjulning” är, står således 
fast för dem båda. I språkspelet ovan, kan vi se hur Vera och Simon kon-
struerar relationer mellan vad som står fast och vad som inte gör det, på ett 
sätt som möjliggör fortsatt samtal. De gör det genom att – i det här fallet – 
upprätta likheter mellan den hjulning de ser framför sig och hjulning sådan 
de båda tänker sig att den ska vara. De relationer som beskriver likheter är: 
a) en rörelse som innehåller genomsträckta ben, och b) en rörelse som tas 
ut till fullo. Genom de relationer som skapas till fenomenet ”hjulning” kan 
samtalet fortsätta mellan Vera och Simon. 

Eftersom jag i avhandlingen använder analysverktyget syften, i stället för 
verktyget stå fast, sker uppmärksammandet av likheter och skillnader i 
relation till ett specifikt syfte, vilket gör att språkspelet får en annan ut-
formning. Detta kan se ut på följande sätt: 

Jag har gått från att absolut inte kunna hjula till att klara det ganska hyfsat 
på plan yta! För min del kändes det krångligare att använda mig av ”hjälp-
medel” som plintar och språngbrädor. Det som gav mig mest var att se på 
video och kunna korrigera mina rörelser när jag sett hur det såg ut.  

Carlos, 26 år, idrottslärarstudent 

Carlos syfte med att delta i hjulande är att utveckla sin förmåga att hjula. 
Detta syfte öppnar upp ett mellanrum i hans berättelse mellan hans förvän-
tan om att bli bättre på att hjula och hur hans hjulande utvecklades i prak-
tiken. I sin berättelse, fyller Carlos detta mellanrum med ett antal relatio-
ner som beskriver såväl likheter som skillnader i fulländning av syftet. Des-
sa relationer kan även beskrivas i termer av att leda mot fulländning av 
syftet (likheter), och relationer som leder bort från fulländning av syftet 
(skillnader). Den relation som beskriver handlingar som leder mot fulländ-
ning av att bli bättre på att hjula är a) att se sig själv på video för att kunna 
korrigera sina rörelser, och den relation som mer leder bort från fulländ-
ningdet av syftet är b) att använda sig av plintar och språngbrädor. Genom 
att konstruera relationer som antingen visar mot, eller bort från, fulländ-
ning av syftet med de handlingar som ingår i berättelsen, skapar Carlos 
mening av sitt erfarande av hjulning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att såväl likheter som skillnader inverkar 
på – och ger upphov till – de syften som en individ har för sina handlingar. 
Då såväl syften som relationer uppstår i transaktion, behöver en analys 



70 I NINITHA MAIVORSDOTTER Idrottsutövandets estetik 
 

som uppmärksammar syften, mellanrum och relationer, vandra fram och 
tillbaka flera gånger för att dessa enheter ska bli urskiljbara. Detta förfa-
ringssätt är att anta ett genomlevandeperspektiv (Öhman, 2006) då detta 
dynamiska samspel mellan ingående delar, som ömsesidigt konstituerar 
varandra, är en del av det organiska livet (Dewey, 1925/1981).    

Estetiskt erfarande ur ett pragmatiskt perspektiv 
För att förstå estetiskt erfarande ur pragmatiskt perspektiv, sådant det 
kommer till uttryck i avhandlingen, är det väsentligt att beskriva några 
tidigare hållpunkter under estetikens långa historia. Alexander Gottlieb 
Baumgartens verk Aesthetica (1750-1758/1936) brukar ofta nämnas som 
ett av de tidigaste och mest betydelsefulla verken och Baumgarten brukar 
framhållas som den person som namngav estetiken från grekiskans aisthe-
sis, som betyder förnimmelse. Enligt Emt (1996) är det framförallt följande 
av Baumgartens filosofi som lagt grunden till estetik som vetenskap: 
Baumgarten är den förste som tänker sig estetiken som en grundläggande 
egenvetenskap, det vill säga en vetenskap som omfamnar konstens – eller 
känslan av fulländningens – alla mångskiftande yttringar och uttryck under 
en och samma fundamentala princip. Väsentligt för utvecklingen av estetik 
som vetenskap är även Baumgartens erkännande av att känslan av fulländ-
ning, kan vara en källa till kunskap. Baumgartens betydelse för det estetis-
ka fältets framväxt går alltså inte att bortse ifrån, samtidigt har hans bety-
delse för estetikens fortsatta utveckling varit begränsad, bland annat bero-
ende på att hans syn på estetiken var alltför rationalistisk och deduktiv 
(Emt, 1996; Lindstrand & Selander, 2009). Baumgartens uppfattning, att 
den sinnligt baserade kunskapen är styrd av sina egna lagar, gjorde att 
estetikens huvuduppgift kom att bli att fastställa regler för sinnesförnim-
melser. Denna bestämning av estetik, kom senare att delvis ligga till grund 
för Kants definition av estetik (Emt, 1996). Ett förhållande som är värt att 
framhålla, då ett av de perspektiv på estetik som förekommer i den här 
avhandlingen, löper från Kant och Wittgenstein, över till Wickmans och 
Jakobsons analyser av estetiska omdömen och dess betydelse för lärande. 
Denna tankelinje kommer att utvecklas längre fram i kappan. Det är även 
värt att redan nu framhålla att Baumgartens filosofi, har haft betydelse för 
hur Shusterman förstår estetiskt erfarande. Shustermans analys av somaes-
tetik i relation till erfarande, kommer att beskrivas längre fram. 

Några centrala begrepp 
För att den fortsatta beskrivningen av hur estetik tolkas och kommer till 
användning i avhandlingen ska bli tydlig, är det viktigt att introducera 
några centrala begrepp.  
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Estetiskt erfarande 
I sin bok Art as experience (1934/2005) tycks inte Dewey göra någon signi-
fikant skillnad mellan estetiskt erfarande och andra typer av erfarande. I 
stället framhåller Dewey att varje erfarande innehåller estetiska kvalitéer 
som tjänar till att uppmärksamma om vårt handlande är på väg mot full-
komnande eller inte, eller, med andra ord, om separata delar blir till en 
helhet eller ej. Även om vi människor har kontakt med vår omgivning ge-
nom erfarandet, kallar inte Dewey (1934/2005) varje erfarande för ett 
erfarande. Ett erfarande har en tydlig början och ett tydligt slut, vilket 
särskiljer ett erfarande från det flöde av erfarande, som utgör människors 
liv. Ett erfarande, är ett erfarande som går mot fulländning och som kan 
förnimmas som en helhet. Mycket av vårt erfarande kan inte förnimmas på 
detta omedelbara och fullödiga sätt, men är vägar där estetiska omdömen 
används för att kommunicera om, och på vilket sätt, som ett visst hand-
lande leder mot fulländning (eller inte). Det är i denna process som männi-
skor lär sig om och hur, vi kan vara del av det handlande som konstitueras 
i vårt erfarande. 

Estetiska omdömen 
Det i kopplingen mellan erfarande och språk som Wittgenstein utgör ett 
komplement till Dewey. Wittgenstein (1958/1996) framhåller att betydel-
sen av ett ord eller ett yttrande är relaterat till dess användning i ett språk-
spel. Om denna utgångspunkt länkas till Deweys (1938/1997) kontinui-
tetsprincip, vilken säger att varje erfarenhet innehåller något från tidigare 
erfarenheter, så kan vi studera estetiskt erfarande genom att se efter hur 
estetiska omdömen används i faktiska situationer, som en led för att föra 
språkspelet vidare (Wickman, 2006). Wittgenstein (1966) uppmanar oss 
att inte försöka definiera vad ord som ”vackert” eller ”bra” representerar i 
termer av mening, utan i stället uppmärksamma hur människor använder 
dem och lär sig att använda dem, som smakomdömen och som uttryck för 
vad vi vill. Detta sätt att förstå estetiska omdömen och dess relation till 
estetiskt erfarande, löper som en röd tråd från Kant (1790/2003), via Witt-
genstein (1966) och över till Jakobson och Wickman (2008; Wickman, 
2006). Med utgångspunkt från Kant och Wittgenstein ger Wickman (2006, 
s. 9) följande operativa betydelse: estetiska omdömen är yttranden eller 
uttryck, som antingen handlar om känslor relaterade till behag eller obe-
hag, eller handlar om kvalitéer på saker, händelser eller handlingar, som 
inte kan definieras som kvalitéer i objekten som sådana, utan snarare är 
smakbedömningar, exempelvis om vad som är vackert eller fult. Om en 
person berättar att han har sett en friidrottare hoppa 6,25 i längd, så är 
inte ”6,25” ett estetiskt omdöme. Om personen däremot säger att han har 
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sett en friidrottare hoppa ett grymt långt hopp, så är omdömet ”grymt 
långt” att betrakta som ett estetiskt omdöme, eftersom ”grymt långt” är ett 
smakomdöme och inte en kvalité i längdhoppet i sig.  

I mitt avhandlingsarbete kommer jag att använda mig av estetiska om-
dömen som ett verktyg för att kunna studera vilken riktning som männi-
skors meningsskapande och lärande antar, i termer av att uppmärksamma 
om människor erfar att deras handlande rör sig i en tillfredsställande rikt-
ning eller inte. Jag kommer även att uppmärksamma de estetiska omdöme-
na som ett uttryck för smak och hur dessa är relaterade till lärande och 
möjlighet att delta i olika situationer. 

Estetiska händelser 
För att ha möjlighet att studera estetiskt erfarande är forskaren i behov av 
analytiska verktyg. Ett analytiskt verktyg kan vara estetiska omdömen 
sådana de beskrivs i avsnittet ovan. Ett annat sätt kan vara att studera 
estetiska händelser. Den största skillnaden mellan dessa båda analytiska 
verktyg består i att analyser av estetiska omdömen, i huvudsak undersöker 
meningsskapande i termer av kontinuitet och förändring. En analytisk 
fördel med estetiska omdömen är att de på ett tydligt sätt kan visa om och 
hur människor erfar att händelser går mot fulländning, eller inte. En svag-
het med att använda estetiska omdömen som analytiskt redskap, är att 
analysen tenderar att fokusera estetiskt erfarande som något i huvudsak 
linjärt. Även om erfarenheter löper efter varandra och så att säga ”hakar i” 
varandra, visar Dewey i Art as experience (1934/2005) att estetiskt erfa-
rande kan ha en mera flytande sträckning. I ett försök att handskas med 
det estetiska erfarandets mer vaga natur, används även estetiska händelser 
som analytiskt redskap inom ramen för avhandlingen. 

Vad som är estetiskt, baseras på Deweys (1934/2005) definition av este-
tiskt erfarande, det vill säga, ett estetiskt erfarande är ett erfarande som går 
mot fulländning och som kan förnimmas som en helhet. En ytterligare 
dimension av det estetiska erfarandet, är erfarandet av om ett ting, händel-
ser eller handlande, är på väg bort från önskad fulländning.  

Vad som är en händelse, särskiljs av vad som finns runtomkring, En 
händelse har en tydlig början, mitt och slut, och slutet utgörs av en upp-
summering, eller ett slags ”bokslut”, som sätter avtryck i individens fort-
satta handlande. Eftersom estetiska händelser kan vara utsträckta över tid 
och rum, kan flera estetiska händelser pågå samtidigt, och de särskiljs från 
varandra genom att handlandet griper in i varandra i en tydlig riktning, 
och med en tydlig slutstation. 

Vad som kan betecknas som en estetisk händelse kan illustreras av föl-
jande exempel:  
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En man går nerför trappan i sitt hem, samtidigt som han oroligt noterar hur 
det känns i knäet. Han har haft känningar under en längre tid, men eftersom 
han laddar för att genomföra ett maratonlopp, vill han ogärna göra uppe-
håll i den planerade träningen. Mannen sätter på sig löparskorna och börjar 
försiktigt jogga iväg. Han noterar den gamla damen som alltid brukar häm-
ta sin tidning vid den här tiden, samtidigt som han registrerar väder och 
vind, och i huvudet går igenom vilken runda han har tänkt springa. Under 
hela löpturen erfar mannen en mängd saker, men hela tiden löper erfarandet 
av hur det känns i knäet som en återkommande hållpunkt under löpningen. 
Mannen erfar alla förändringar i knäet, från den lilla dova känslan i ner-
försbacken, till det lilla stinget som plötsligt hugger till, men som sedan för-
svinner, och när mannen till sist når hemmets dörr, känner han en stark 
glädje vid känslan av att knäet håller och inte hindrar honom i löpningen. 
Mannen summerar sitt erfarande genom att bestämma sig för att fortsätta 
att springa enligt träningsschemat, men vara särskilt noggrann med att inte 
gå ut för hårt i början. 

Som vi kan se av ovanstående har händelsen en tydlig början, i och med att 
mannen uppmärksammar sitt knä, när han går nerför trappan inför löp-
ningen. Sedan kommer en tydlig mitt, där handlande följer på varandra – 
inte mekanisk, men registrerande och närvarande – och avslutas på ett 
tydligt sätt, genom att mannen känner glädje över att knäet verkar hålla 
för fortsatt löpning. Erfarandet hänger samman, men det är inte linjärt i en 
obruten linje, eftersom mannens erfarande av knäet, avbryts av annat erfa-
rande, så som anblicken av den gamla damen, för att sedan återupptas när 
det sticker till av smärta i knäet. Erfarande av löpturen påverkar mannens 
fortsatta handlande, genom att han bestämmer sig för att fortsätta att trä-
na, men att vara noggrann med att börja lugnt. Genom intensiteten i erfa-
randet och momentet av uppsummering, är händelsen att betrakta som en 
estetisk händelse, som pågår parallellt med andra händelser, som exempel-
vis mötet med den gamla damen. 

Teoriernas roll i estetiken      
Då denna avhandling har ett uttalat syfte att bidra till en teoretisk utveck-
ling, är det av vikt att ägna utrymme åt att diskutera teoriers roll inom 
estetik. Enligt Weitz (1956/1996), har teorier sedan länge haft en central 
ställning inom estetiken och deras mest framträdande syfte är att fastställa 
konstens natur – exempelvis idrottsutövandet natur – för att sedan formu-
lera den i en definition av konst. I sin artikel argumenterar Weitz 
(1956/1996) för att ansträngningen att fastställa konstens natur, eller att 
finna en generell definition av konst, är lönlös och inte särskilt fruktbar. 
Weitz (1956/1996) framhåller att i stället för att fråga sig ”Vad är konst?” 
bör frågan lyda ”Vilket slags begrepp är konst?” Problemet skulle då 
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komma att handla om att belysa den faktiska användningen av konstbe-
greppet, att göra en logisk beskrivning av begreppets faktiska funktion, 
bland annat genom att beskriva villkoren för korrekt användning av detta 
begrepp eller dess korrelat. Weitz (1956/1996) tankar som teoriernas 
egentliga funktion, härstammar från Wittgensteins (1958/1996) idéer om 
familjelikhet, vars betydelse jag tar upp under avsnittet om ett transaktio-
nellt angreppssätt. Om vi följer Wittgenstein (1958/1996) och Weitz 
(1956/1996) i spåren och faktiskt ser efter vad det är vi kallar ”idrottsut-
övning”, kommer vi inte att hitta några gemensamma egenskaper, utan 
bara olika matchningar och korsningar av likheter i ett svåröverskådligt 
och intrikat mönster. Att veta vad idrottsutövning är, innebär inte att man 
skulle förstå ett latent väsen, utan att man kan känna igen, förklara och 
beskriva de olika utövningar som kallas för ”idrottsutövning” i kraft av 
dessa likheter. Vad som är centralt i sammanhanget, är begreppet idrotts-
utövnings öppna karaktär. Ett begrepp är öppet om villkoren för dess an-
vändning är föränderliga och möjliga att korrigera. Enligt Weitz 
(1956/1996), kan bara slutna begrepp förekomma i logiken eller matema-
tiken, där begreppen blir konstruerade och fullständigt definierade. Det 
kan inte förekomma med empiriskt deskriptiva och normativa begrepp, 
såvida de inte godtyckligt stängs genom att stipulera omfattningen av deras 
användning (Weitz, 1956/1996). 

Weitz (1956/1996) avslutar sitt resonemang om teoriernas roll inom 
estetiken genom att framhålla, att om forskare förstår skillnaden mellan att 
studera vad estetik är och att studera hur begreppet estetik används i olika 
sammanhang, kan teorier vara av godo för att nå en djupare förståelse av 
ett fenomen. Om teorierna används för att göra bokstavliga definitioner så 
leder de fel, men om de används så som allvarligt menade och motiverade 
rekommendationer om att vi bör koncentrera oss på vissa värdekriterier 
inom, exempelvis idrottsutövning, så är de värdefulla verktyg. Weitz 
(1956/1996) har utformat sin argumentering om teoriernas betydelse med 
utgångpunkt från Wittgenstein (1958/1996), men det grundläggande kra-
vet på att se efter hur något används, är väl förenligt med Deweys 
(1925/1981) avståndstagande från abstraktioner av fenomen. I mitt av-
handlingsarbete följer jag Wittgensteins uppmaning att studera estetiken i 
dess användning och inte ta sikte på dess inneboende väsen. 

Estetik som en naturlig del i människors liv 
I linje med Weitzs (1956/1996) rekommendation om att teorier bör brukas 
med fokus på de problem som de är avsedda att lösa, kommer jag nu att 
beskriva Deweys syn på estetik, och hur denna syn kan vara behjälplig vad 
gäller att förstå det estetiska erfarandets betydelse för idrottsutövning.  
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Deweys (1934/2005) huvudsakliga syfte med att filosofera över det este-
tiska erfarandets betydelse för människors liv, är att återföra estetiken till 
vardagen. I sitt verk Art as experience, riktar Dewey (1934/2005) kritik 
mot de teoretiska strömningar som helt bortser från estetik som en naturlig 
del i människors liv, för att i stället förvandla estetik till en angelägenhet 
för konstinstitutioner och experter. Det problem som Dewey vill lösa med 
sitt estetikbegrepp, är således problemet med att förstå estetik som något 
abstrakt, och därmed också som något som har föga beröring med männi-
skor i allmänhet. Dualismen som Dewey har för avsikt att lösa upp i rela-
tion till detta problem, är dualismen mellan ”de invigda”, det vill säga de 
som förstår vad god kost är och de ”icke invigda”, vilket följaktligen är de 
som inte förstår detta. I stället för att rikta uppmärksamheten mot själva 
artefakterna, som exempelvis tavlan eller musikstycket [eller fotbollsmålet, 
min anm.], så som varande estetiska ”i sig”, lyfter Dewey fram erfarandet 
som det mest centrala. Det estetiska erfarandet tar form i transaktionen 
mellan individ och omgivning, där artefakter så som en tavla, ett musik-
stycke eller ett mål i fotboll, kan ingå. Detta sätt att förstå estetik, frigör 
estetiken från dess långlivade samgående med det som brukar kallas för 
”de sköna konsterna” (Shuserman, 1997). Enligt Dewey (1934/2005), kan 
estetiskt erfarande förekomma under såväl vetenskapligt forskande, id-
rottsutövning, som matlagning, och även sägas vara centralt för alla dessa 
aktiviteter. Med utgångspunkt från hur Dewey (1934/2005) förstår estetik, 
är det rimligt att betrakta estetiskt erfarande som en nödvändig och viktig 
del i olika aktiviteter. Allt erfarande, under förutsättning att det är sam-
manhängande och meningsfullt, innehåller ett mått av estetiskt erfarande. 

Dewey (1934/2005) särskiljer det estetiska erfarandet från annat erfa-
rande genom att peka på kvalitetsmässiga skillnader. Det estetiska erfaran-
det tonar fram ur den ständiga strömmen av erfarande genom att vara 
tydligt minnesvärt och fullödigt givande. Det kan exemplifieras med skill-
naden mellan att äta pannkakor en vardagskväll för att det går snabbt och 
för att barnen är hungriga, och de pannkakor som tonar fram i minnet hos 
två syskon när den ena säger: ”kommer du ihåg pappas pannkakstårta som 
han bakade varje födelsedag?” I båda fallen rör det sig om pannkakor som 
någon gång har ätits, men i det första fallet handlar det inte om ett estetiskt 
erfarande, medan i det andra fallet så har pannkaksätandet estetiska kvali-
téer. Ett estetiskt erfarande är vad Dewey (1934/2005; 1938/1997) beskri-
ver som ett erfarande, eftersom vi under ett estetiskt erfarande känner oss 
särskilt närvarande och fyllda av alla de tillfredsställande aspekter som 
mänskligt liv har att erbjuda (såväl sinnliga, emotionella som kognitiva). 
Estetiskt erfarande innebär att erfara fulländningen av att olika komponen-
ter strålar samman till en sammanhängande harmonisk enhet. Om vi åter-
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kopplar denna beskrivning av estetiskt erfarande till Deweys beskrivning 
av transaktion – att transaktionen mellan individ och omgivning innehåller 
en slags dynamisk ordning, och att denna ordning vare sig finns lagrad 
inom individen eller i omgivningen, utan uppstår som en följd av att ener-
gier möts och samordnas till harmoniska händelseförlopp – så kan vi se att 
även om estetiskt erfarande är något som avviker från det pågående flödet 
av erfarande, så innehåller all transaktion, ett mått av estetiskt erfarande. 
Konsekvenserna av dessa två beskrivningar är att estetiskt erfarande såväl 
är något unikt, samtidigt som det ingår i viss mån i allt erfarande, något 
som naturligtvis kan ses som problematiskt. Dewey har även fått kritik för 
att hans definition av estetiskt erfarande är såväl för bred som för smal 
(Shusterman, 1997). Ett sätt att bemöta denna kritik är att återkoppla till 
Weitz (1956/1996) uppmaning att ge upp allehanda försök att definiera 
estetik – något som Dewey (1934/2005) hemfaller åt under vissa passager 
av Art as experience – och i stället inrikta oss på att förstå vad olika teorier 
manar till att uppmärksamma av estetiska fenomen och aspekter. Det är 
från positionen av att tjäna som strålkastare för att lysa upp särskilda 
aspekter av estetik, som Deweys teori blir av intresse.  

 Fördelen med Deweys syn på estetiskt erfarande är att han lyfter fram 
det estetiska erfarandets transaktionella aspekter och att estetiskt erfarande 
handlar om att olika aspekter (som kan vara fysiska, mentala, sociala, 
kulturella, historiska och politiska) sammanfaller till något som erfars som 
en harmonisk – och därmed lockande – helhet. Estetik kommer då inte att 
handla om något som finns inom individen, inte heller kommer estetik att 
vara något som ligger i omgivningen, utan estetik uppstår i transaktionen 
mellan individ och omgivning. Vad som uppfattas som harmoniskt behöver 
varken vara vackert, av godo eller vara riktigt i någon generell mening, 
utan vad som är harmoniskt är avhängigt transaktionen mellan individ och 
omgivning. Då estetiskt erfarande handlar om att erfara att något rör sig 
mot fulländning (harmonisk enhet), resulterar detta i att det estetiska erfa-
randet inverkar på i vilken riktning som individen erfar att fulländning står 
att finna och följaktligen, även i vilken riktning som fulländning är utom 
räckhåll. Att erfarandet av att röra sig mot eller bort från fulländning, är 
centralt för de idrottsutövare som ingår i avhandlingens studier, kommer 
att visas längre fram i kappan. I nuläget är det viktigt att framhålla att jag 
inte betraktar Deweys förståelse av estetiskt erfarande som en fullständig 
och oemotsäglig definition av estetik, utan att Deweys tankar om estetiskt 
erfarande tjänar som ett redskap för att förstå det meningsskapande och 
lärande som pågår när människor deltar i idrottsutövning. Deweys synsätt 
har svagheter, men fördelen ligger i att perspektivet belyser hur människor 
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handlar i vardagliga situationer, exempelvis vid idrottsutövning, på grund-
val av sinnliga, emotionella och kognitiva aspekter. 

Den somaestetiska kroppen 
Som tidigare har nämnts i kappan, har sociologisk forskning om kropp, 
haft stor betydelse för hur man har studerat kroppen i relation till idrotts-
utövning. Med utgångspunkt i estetik, har den filosofi som formulerats av 
Shusterman (1999; 2000; 2002; 2004), haft betydelse för kroppens återin-
förande inom estetisk forskning. Det är därför värdefullt att förhålla sig till 
Shusermans tankar om kropp. I avsnittet som följer, redogör jag för Shus-
termans begrepp somaestetik och jag diskuterar även dess relation till be-
greppet transaktionell kropp. Med den transaktionella kroppen avses att 
kropp och medvetande inte är två substantiellt skilda enheter, utan betrak-
tas som en helhet – ett kropps-medvetande. Detta konstitueras i transak-
tionen mellan individ (kropps-medvetande) och omgivning i en fortlöpande 
process, där såväl individ som omgivning påverkar och påverkas av var-
andra. För att tydliggöra att fokus ligger på handlande, används begreppet 
kroppsliggöra framför begreppet kropp, vid de tillfällen då det av empiris-
ka skäl är relevant att särskilt lyfta fram de fysiska aspekterna av transak-
tion. 

Med utgångspunkt från Baumgarten har Shusterman (1999; 2000; 2002; 
2004) utvecklat en teori om kroppslighet som han kallar somaestetiskt. 
Detta synsätt har flera beröringspunkter med Sullivans (2001) förståelse av 
den transaktionella kroppen, bland annat eftersom båda influeras av De-
weys filosofi. Såväl Shusterman som Sullivan är intresserade av att förstå 
kroppslighet på ett konkret sätt, med utgångspunkt från hur människor 
dagligen lever sina liv. Vad som är kunskap och vad som är sanning, står 
därmed i relation till människors handlande i olika situationer. 

Shustermans (1999) syfte med att formulera begreppet somaestetik är att 
återiföra kroppens betydelse inom estetiken, något som redan Baumgarten 
var medveten om, men som sedan kommit att negligeras inom filosofin. 
Somestetik syftar på de sinnliga och tillfredsställande förnimmelser som vi 
kan uppleva genom kroppen, och då särskilt med betoning på rörelse. 
Shusterman (1999) framhåller att dessa förnimmelser har betydelse för 
såväl kunskapsutveckling, självkännedom, som för vår förmåga att handla 
rätt och för möjligheten att leva ett gott liv. Shusterman (1999) pekar på 
att kunskap till stor del har sin grund i kroppsliga förnimmelser. För att 
utvecklas behöver människor således förfina och förbättra sin kroppsliga 
förmåga. Detta resonemang grundar sig inte i någon naturvetenskaplig 
tradition, utan tar avstamp från filosofer som Sokrates, olika asiatiska 
kroppsövningar som Hatha yoga och Tai chi, och olika kroppstekniker 
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som Alexandertekniken och Feldenkrais metoden. Schusterman (1999) ser 
inte kroppen som en uppsättning ben och muskler som i första hand styrs 
av fysiologiska och biomekaniska lagar, i stället betonar Shusterman 
(1999) kroppens sinnlighet och förmåga att förnimma. Att under kunnig 
ledning få möjlighet att erfara ett brett spektrum av kroppliga förnimmel-
ser, som inte bara handlar om yttre representationer, utan även kopplas till 
genomlevd erfarenhet är, enligt Shusterman (1999), en fruktbar väg till 
ökad kunskap om sig själv. Att kunna leva ett gott liv möjliggörs genom 
våra handlingar, och människors handlande sker genom kroppen. Shus-
terman (1999) framhåller därför att vägen till ett gott liv, främjas av att 
människor utvecklar och tar vara på sin kroppsliga potential. Som kan ses 
av ovanstående resonemang, handlar Shustermans somaestetik om krop-
pens sinnlighet som en väg till kunskap och utveckling. Liksom hos Dewey, 
blir då estetiskt erfarande något som naturligt ingår i var människas liv, 
och därtill som en viktig aspekt av livet. Till skillnad mot Sullivans syn på 
kroppen, tar Shusterman inte fasta på transaktion som något som konsti-
tuerar livet. Shusterman ägnar sig inte heller åt att lösa upp dualismen 
mellan kropp och medvetande – trots att han kallar sitt begrepp för soma-
estetik – och detta gör att kropp och medvetande blir två substantiellt skil-
da saker. Shustermans analys av somaestetik, kan stödja antagandet att 
estetiskt erfarande spelar roll för människors idrottsutövande, något som 
är väsentligt för min avhandling. Likväl har Shustermans (1999; 2000: 
2002: 2004) förståelse av kroppslighet dualistiska drag, vilket gör att Sulli-
vans (2001) formulering av den transaktionella kroppen, är mer användbar 
för hur jag förstår kropp och kroppsliggörande i avhandlingen.  

Liksom Dewey (1934/2005) i huvudsak betonar det positiva i männi-
skors estetiska erfarande, framhåller även Shusterman (1999, 2000; 2002; 
2004), det goda med tillvarons somaestetiska dimensioner. Dessa beto-
ningar är logiska mot bakgrund av att Dewey formulerar teorin om estetik 
i polemik med teorier som bara ägnar uppmärksamhet åt så kallad fine 
arts, till förfång för den estetik som människor erfar i sina dagliga liv. Även 
Shusterman (1999) lyfter fram sin teori i polemik med något annat, vilket i 
Shustermans fall är de teorier om estetik som ignorerar kroppens betydelse. 
Fokuseringen på det positiva eller det goda medför dock problem, bland 
annat genom att mer komplext estetiskt erfarande ”hamnar utanför” reso-
nemanget genom att inte vara entydigt gott eller positivt. Den nödvändiga 
komplexiteten i estetiskt erfarande blir därmed ignorerad, eller blir åtmin-
stone bristfälligt uppmärksammad. Vad som behövs i sammanhanget, är 
därför ett kritiskt perspektiv på estetik, som kan länkas till det transaktio-
nella angreppssätt som genomsyrar avhandlingen som helhet, och som 
även kan länkas till Deweys teorier om det estetiska erfarandets betydelse 
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för människors handlande. Med stöd av bland annat Wickmans och Ja-
kobsons forskning har jag därför funnit Wittgensteins filosoferande om 
estetik fruktbar vad gäller att utveckla mitt teoretiska ramverk.         

Att se till användningen av estetik 
Wittgensteins filosoferande har bland annat resulterat i ett avståndstagande 
från estetiska teorier som gör anspråk på att leverera generella definitioner 
av estetik (Weitz, 1956/1996; Shusterman, 1986). Trots detta avståndsta-
gande har Wittgenstein lämnat bidrag till den estetiska teoribildningen 
genom sin uppmaning att se efter hur människor använder sig av estetik i 
faktiska situationer. Att försöka definiera vad som exempelvis är ett 
”vackert” konstverk, musikstycke eller fotbollsmål, är – enligt Wittgenstein 
(1958/1996; 1966) – inte en framkomlig väg för att förstå estetik. I stället 
ska vi uppmärksamma hur begreppet ”vackert” används i olika språkspel, 
för att de som är involverade ska kunna fortsätta att agera inom ramen för 
detta språkspel. Detta skifte av fokus – från generell definition till använ-
dande i faktiska situationer – medför att begreppet ”vackert” inte får nå-
gon generell betydelse. Detta är inte något som Wittgenstein (1958/1996; 
1966) ser som något problem. Tvärtom framhåller Wittgenstein att denna 
otydlighet är en fördel som gör estetiska begrepp mer användbara i männi-
skors vardagliga liv. Trots att estetiska begrepp så som ”vackert” eller 
”tråkigt” är vaga och otydliga, är de ändå högst användbara för de männi-
skor som ingår i ett specifikt språkspel. Följande exempel kan illustrera hur 
begreppet ”tråkigt” kommer till användning i ett språkspel mellan idrotts-
lärare och elev: 

Idrottslärare: Varför står du här? Du ska välja någon station och jobba med 
den. 

Jonas: Det är tråkigt. 

Idrottslärare: Det blir mindre tråkigt om du sätter i gång. 

Jonas: Men jag vill inte. Det är jättetråkigt. 

Idrottslärare: Om du känner dig osäker kan jag följa med och visa hur du 
ska komma igång. 

Jonas: Okej då.  

Om vi vill förstå begreppet ”tråkig” i ovanstående språkspel bör vi, enligt 
Wittgenstein (1958/1996; 1966), inte fråga efter vilka egenskaper i idrotts-
lektionen som gör den tråkig för Jonas. Inte heller bör vi fråga oss vilken 
innebörd som begreppet ”tråkig” alltid har. I stället bör vi reflektera över 
hur Jonas och idrottsläraren använder begreppet ”tråkigt” för att ta sig 
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vidare i just detta språkspel. Vi kan också reflektera över hur människor 
lär sig att använda begreppet ”tråkigt” i olika sammanhang. I dessa an-
vändningar lånar begreppet något från tidigare användningar, samtidigt 
som det i stunden ges en delvis ny innebörd, vilken deltar i att för samtalet 
mellan Jonas och hans idrottslärare vidare (Wickman, 2006). Genom att se 
efter hur estetiska begrepp eller omdömen används i praktiken, upphör 
estetik att bli något i huvudsak gott eller njutbart – till skillnad mot De-
weys (1934/2005) och Shustermans (1999, 2000; 2002; 2004) resonemang 
– i stället behåller estetiken den komplexitet som livet som helhet bjuder på 
och möjligheten att fånga dess komplexitet och motsägelsefullhet blir inte 
en teoretiskt fråga utan en empirisk utmaning.  

En slutsats som man kan dra av ovanstående resonemang, är att ett 
fruktbart sätt att förstå den roll som den estetiska erfarenheten spelar i 
människors liv är således att med utgångspunkt från Wittgenstein 
(1958/1996; 1966), undersöka hur estetiska begrepp används i olika språk-
spel och hur dessa begrepp bidrar till att föra aktiviteten vidare. Denna 
utgångspunkt är central för de syften som jag avser att undersöka i den här 
avhandlingen. Som ett resultat av Wittgensteins (1958/1996; 1966) filoso-
fiska ställningstagande, det vill säga att estetik bara kan förstås inom ra-
men för olika språkspel, blir det nödvändigt för forskaren att kunna förstå 
och beskriva olika sätt att leva, för att kunna undersöka människors este-
tiska erfarande. Denna slutsats bidrar till mitt beslut att använda skrivna 
berättelser som empiriskt material i avhandlingen. I en berättelse har män-
niskor möjlighet att dela med sig av sina livserfarenheter (Polkinghorne, 
1988), och genom att skriva ner berättelsen skapas förutsättningar för 
fördjupad reflektion.   

Estetiskt erfarande i relation till meningsskapande och lärande 
För att kunna studera det estetiska erfarandets betydelse för människors 
meningsskapande och lärande, måste forskaren ha möjlighet att beakta 
såväl den individuella som den institutionella nivån i människors liv. Este-
tiskt erfarande handlar inte bara om vad människor erfar av fullkomning 
och frånvaro av fullkomning i olika situationer. Estetiskt erfarande handlar 
också om vad som är önskvärt eller inte önskvärt handlande inom ramen 
för olika institutionella miljöer. Med utgångspunkt från Wittgensteins 
uppmaning att studera estetik sådant det kommer till användning i faktiska 
situationer, har Jakobson och Wickman (2008; Wickman, 2006) studerat 
hur estetiska omdömen används av studenter och elever som deltar i na-
turorienterad undervisning. Med utgångspunkt från empiriska studier har 
Wickman (2006) formulerat teorier om det estetiska erfarandets betydelse 
för meningsskapande och lärande. Wickman (2006) framhåller att estetiskt 
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erfarande har betydelse för vad människor uppfattar hör hemma, eller inte 
hör hemma, i en situation. Om en student exempelvis framhåller att det var 
olyckligt att han hade sovit så dåligt och därför inte kunde vara så aktiv 
som han hade velat under idrottslektionen, så visar studentens estetiska 
omdöme att något var ”olyckligt” att sömnighet inte är önskvärt och inte 
bör förekomma under en idrottslektion. Om en student däremot berättar 
att hon fick ont i händerna och att det var en skön känsla, eftersom hon 
tog det som ett kvitto på att ha ansträngt sig ordentligt, då visar det este-
tiska omdömet ”skön känsla” att värkande händer kan inkluderas i id-
rottsundervisning. Estetiskt erfarande är således intimt förbundet med 
normativitet. En individs estetiska erfarande sker alltid i transaktion med 
omgivningen, vilket innebär att det aldrig är enbart personligt, utan inklu-
derar såväl en individuell som institutionell nivå.  

I sin forskning visar Jakobson och Wickman (2008; Wickman, 2006) att 
estetiskt erfarande, i termer av att använda estetiska omdömen som ett led 
för att föra aktiviteten vidare, var vanligt förekommande i naturorienterad 
undervisning. De flesta av de estetiska omdömena kunde klassificeras som 
antingen positiva eller negativa omdömen, i så måtto att omdömena peka-
de antingen mot ett fullkomnande av syftet med situationen (positiva om-
dömen), eller bort från fullkomnande av situationen (negativa omdömen). 
Wickman (2006) framhåller att trots att estetiska omdömen kan sägas vara 
normativa, är det viktigt att uppmärksamma att den estetiska erfarenheten 
inte bara handlar om vad människor erfar som önskvärt eller inte önskvärt 
i olika situationer. Att reducera estetiskt erfarande till att enbart handla om 
normer, vore att avlägsna sig alltför långt från Deweys (1934/2005) hu-
vudsakliga tanke, nämligen att visa på kontinuiteten mellan våra liv och 
vårt estetiska erfarande. Våra liv handlar om fler saker än att fastställa 
normer för våra handlingar. Vad Jakobson och Wickman (2008; Wick-
man, 2006) däremot visar, är att estetiskt erfarande ofta, och på ett 
genomgripande sätt, är kontinuerligt med de normativa aspekterna att 
delta i naturorienterad undervisning. Jakobsons och Wickmans forskning 
har haft stor betydelse för min avsikt att undersöka om estetiskt erfarande 
kan ha en liknande betydelse vid lärande i idrottsutövning. 

I sina studier visar Jakobson och Wickman (2008; Wickman, 2006) att 
elevernas estetiska och kognitiva erfarande var tätt sammanlänkande vad 
gäller de handlingar som eleverna företog sig under lektionerna. Eleverna 
använde sig av estetiska omdömen – som exempelvis att en insekt var 
”söt” – för att göra kognitiva bedömningar av huruvida en insekt kunde 
sägas vara en viss art eller inte. Dessa bedömningar kan liknas vid att id-
rottslärarstudenter använder det estetiska omdömet ”snygga ben” för att 
bedöma om en rörelse är en korrekt utförd hjulning eller inte. I Jakobsons 



82 I NINITHA MAIVORSDOTTER Idrottsutövandets estetik 
 

och Wickmans studier (2008; Wickman, 2006) angav också eleverna este-
tiska och kognitiva skäl till att handla på det ena eller det andra sättet. En 
elev kunde trycka att en insekt var ”läskig” och på grund av detta avstå 
från att jämföra insekten på bordet med bilden av insekten i boken. Detta 
sätt att handla, kan liknas vid idrottslärarstudenten som avstår från att 
hjula på uppochnedvänd bänk, för att kroppen känns stel och ovillig.  

Likväl som estetiskt erfarande inte kan reduceras till att enbart handla 
om normer, handlar inte estetiskt erfarande enbart om kognition. Genom 
att visa att estetiska omdömen kan länkas samman med rationell argumen-
tering, visar Jakobson och Wickman (2008; Wickman, 2006) hur estetiskt 
erfarande används som ett väsentligt led i elevers meningsskapande och 
lärande. Det estetiska erfarandet är viktigt i processen att skapa kontinuitet 
i erfarandet. Genom att eleverna återkopplade till tidigare gjorda estetiska 
erfarenheter, som ett sätt att ta sig vidare i den nuvarande situationen, 
skapar det estetiska erfarandet en länk mellan dåtid och nutid, och anger 
också riktningen för elevernas fortsatta handlande. I denna process kunde 
Jakobson och Wickman (2008; Wickman, 2006) visa att det estetiska och 
det kognitiva inte var essentiellt skilda aspekter, utan i stället tätt samman-
länkande aspekter av elevers lärande. 

Som nämnts i avsnittet ovan, visar Jakobsons och Wickmans (2008; 
Wickman, 2006) forskning att det estetiska erfarandet är deltaktigt i pro-
cessen att skapa kontinuitet i ett flöde av erfarande, något som är väsent-
ligt för att meningsskapande och lärande ska vara möjligt. I sammanhanget 
är det väsentligt att uppmärksamma, att det är i relation till vad som är 
kontinuerligt, som nödvändiga och fruktbara transformationer i form av 
förändringar kan uppmärksammas och leda vidare. Det estetiska erfaran-
det är således även en väsentlig del i såväl kontinuitet som förändring. I sin 
forskning visar Jakobson och Wickman (2008; Wickman, 2006) att elever 
och lärare, delade estetiskt erfarande på ett socialt sätt, där den gemen-
samma estetiken var ett incitament för delaktighet. Man kan på detta sätt 
säga att elever och lärare delar en gemensam smak och att en stor del av 
lärandet handlar om att erövra den för situationen rådande smaken. Olika 
elever kan erövra denna smak olika framgångsrikt. En del elever har ut-
vecklat denna smak redan innan lektionen, exempelvis smaken för att en 
insekt inte är för ”läskig” för att kunna jämföras med bilden i en bok. En 
del elever erövrar den rådande smaken under deltagandet i lektionen, me-
dan ytterligare andra elever behåller en avvikande smak och därmed får 
problem att delta i undervisningen på ett lyckosamt sätt. Det finns även 
elever som lyckas att påverka den rådande smaken i en annan riktning, 
även om detta scenario förmodligen är mest troligt när en grupp av elever 
framhåller en avvikande smak.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att mitt avhandlingsarbete på många sätt 
tar avstamp i den forskning som Wickman och Jakobson har genomfört 
med avseende på naturorienterad undervisning. Vad jag tagit med mig från 
deras forskning är främst att se efter hur estetiskt erfarande används i rela-
tion till människors meningsskapande och lärande. Den teori som utveck-
lats med utgångspunkt från empiriska studier (Wickman, 2006; Jakobson 
& Wickman, 2008), har gett mig användbara begrepp så som ”estetiska 
omdömen”, ”positivt estetiskt erfarande” och ”negativt estetiskt erfaran-
de”. Wickmans och Jakobsons arbeten har även gett stöd för antagandet 
att det är fruktbart att ta fasta på de estetiska omdömen som människor 
använder i samband med idrottsutövande, för att få ökad kunskap om 
människors meningsskapande och lärande i idrottsutövning. 

Varför studera berättelser? 
Det empiriska materialet i avhandlingen utgörs av berättelser skrivna av 
olika idrottsutövare i skilda idrotter och i skilda situationer. För att förstå 
vilka resultat som kan utvinnas från forskning på berättelser måste vi 
bland annat veta mer om vad en berättelse kan vara, vad den kan ha för 
funktion i människors liv och vilken slags forskning som tidigare har an-
vänt sig av berättelser som empiriskt material. 

   Det finns en hel del forskning som visar på att berättelser spelar en 
viktig roll för människor i sociala situationer (se exempelvis Gergen & 
Gergen, 2006; Ramírez-Esparza & Pennebaker, 2006; Freeman, 2006). Det 
finns också forskning som visar att berättelser är betydelsefulla när männi-
skor reflekterar över sitt idrottsutövande (se exempelvis Sparkes, 2002; 
Smith & Sparkes; 2005; Phoenix & Sparkes, 2007). Liksom de tidigare 
områdena estetik och pragmatism – som diskuterats i kappan så här långt 
– har genererat en avsevärd mäng litteratur, så har även texter inom områ-
det narrativ forskning ökat i antal allt sedan mitten på 1980-talet, då den-
na typ av forskning på allvar började ta fart inom samhällsvetenskaperna 
(Mishler, 2006). Det därför viktigt att klargöra att det sätt att förstå och 
använda narrativ forskning som förekommer i föreliggande avhandling, 
bara är ett av flera olika sätt att göra narrativa studier. Jag kommer därför 
inte att ge någon allomfattande definition av vad en berättelse kan vara, 
eftersom detta är beroende på vilka teoretiska utgångspunkter som man 
som forskare har och vilka problem som man vill diskutera. Vad jag där-
emot kommer att göra är att tydliggöra vad som avses med berättelser i 
den här avhandlingen. Jag kommer även att reflektera över min använd-
ning av begreppet berättelse i relation till annan narrativ forskning. 

   Den definition av berättelse som på bästa sätt berör flera av de frågor 
som jag brottats med under mitt avhandlingsprojekt är formulerad av 
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Smith och Sparkes (2009a). Smith och Sparkes hämtar grunden till sin 
definition från flera olika håll (e.g. Cobley, 2001; Czarniawski, 2004; Elli-
ott, 2005; Gergen, 1999; Nelson, 2001; Riessman & Quinney, 2005). De 
är noga med att poängtera att de betraktar definitionen som ett provisori-
um, det vill säga som någonting som behöver utsättas för kritisk gransk-
ning i relation till varje forskningsprojekt där den är tänkt att ingå. Smith 
och Sparkes (2009a, s. 2) skriver följande: 

[…] a narrative is taken to mean a complex genre that routinely contains a 
point and characters along with a plot connecting events that unfold sequen-
tially over time and in space to provide an overarching explanation or con-
sequence. It is a constructed form or template which people rely on to tell 
stories. It is the general shape(s) that make it possible for people to tell sin-
gular stories (Arthur Frank, personal communication). As such, in contrast 
to a narrative, a story is an actual big or small (Bamberg, 2006; Freeman, 
2006) tale an individual or group tells and performs. It is a verbal or non-
verbal act of telling that is the work of a human agent embedded in a social 
world, and the process of storytelling is something they do or perform to 
transmit a message. 

I anslutning till ovanstående definition är det viktigt att klargöra skillnaden 
mellan en narrativ (a narrative) och en berättelse (a story). En narrativ är 
en djupgående konstruktion som innehåller ett syfte (i termer av en poäng), 
karaktärer, intrig, händelser som sker över tid och rum, som resulterar i en 
förklaring eller konsekvens som kan sägas vara generell (Smith & Sparkes, 
2009a). En narrativ är således en konstruktion som influerar människors 
berättelser och som är nödvändig för att människor ska kunna kommuni-
cera via berättelser (Frank, 1995). Människor berättar inte narrativer, de 
berättar berättelser. Det är därför som det empiriska materialet i avhand-
lingen benämns som just berättelser. De mönster som forskare söker i be-
rättelser kan däremot anföras till att vara narrativer, vilket är skälet till att 
metoden som används i avhandlingen kallas för narrativ analys och inte 
berättelse analys. 

   Om vi då tänker oss att jag som forskare genomför en narrativ analys 
av en berättelse skriven av en idrottslärarstudent, med utgångspunkt från 
ovanstående definition, så kan den komma att se ut på följande sätt: Stu-
denten skriver: 

Med ganska mycket basket i ryggen så sitter mycket av tekniken i ryggmär-
gen, det har blivit en del av mitt naturliga rörelsemönster med boll i handen. 
Dock upplever jag den mer teoretiska metodiken som givande då jag själv 
inte minns denna från min tid som basketspelare, jag minns dock det prak-
tiska då det blivit en del av mig. Det är ibland svårt att få utlopp för sin ka-
pacitet när man spelar med mindre vana medspelare. De tänker inte som jag 
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gör vilket gör att mina taktiska förflyttningar inte alltid leder till den, enligt 
mig, önskade utvecklingen i spelet. Jag känner även att jag, även om kapaci-
teten [finns] att göra mycket själv, vill dela med mig av spelet i hopp om att 
få ett större spel, med fler spelare involverade och därmed även, förhopp-
ningsvis, bättre spel. På det hela taget upplevde jag lektionen som välplane-
rad med en tydlig röd tråd, lagom jobbig rent fysiskt. 

Peter, 26 år, idrottslärarstudent 

Intrigen (plot) i berättelsen tar sin början hos en idrottslärarstudent med 
tidigare erfarenhet av den lagsport som är i centrum för lektionen. Alla 
som deltar är inte lika erfarna och studenten finner det därför svårt att 
spela lagspelet på det sätt som han önskar. Dock upplever studenten lek-
tionen som givande eftersom han får lära sig nya saker på ett välplanerat 
sätt och på en lagom fysisk nivå. Karaktärerna (characters) i berättelsen 
består av studenten och hans medspelare. Händelserna (events) som omta-
las i berättelsen är att delta i en idrottslektion och att utöva lagidrott. Des-
sa händelser utspelar sig såväl i nutid som dåtid, då studenten tidigare har 
utövat den aktuella idrotten i andra sammanhang (sequentially over time 
and space). Konsekvensen (consequence) av händelsen att spela lagidrott 
inom ramen för en idrottslektion blir att studenten upplever en konflikt 
mellan sig själv som van spelare och de medspelare som inte är lika vana. 
Förklaringen (explanation) som studenten ger till konflikten är att medspe-
larna inte tänker på samma sätt som han själv. Poängen (point) med berät-
telsen är att gestalta en konflikt mellan situationen att delta i en idrottslek-
tion och situationen att delta i en lagidrott. Huvudpersonen i berättelsen 
(studenten som skriver berättelsen) berättar om hur han har handskats med 
denna konflikt och hur han upplevde situationen som helhet. Berättelsen 
återgiven på det sätt som just skett är inte berättelsen sådan studenten själv 
skrev den; det är en återgivning av berättelsen där mönstren i berättelsen 
har trätt i förgrunden. Det är en narrativ berättad av en forskare och som 
sådan kan den sättas i relation till andra berättelser skrivna av andra per-
soner, eller i relation till andra narrativer formulerade av andra forskare. 

   Definitionen formulerad av (Smith & Sparkes, 2009a) kan tjäna som 
underlag för att förstå mina utgångspunkter och tillvägagångssätt i av-
handlingen. Samtidigt innebär definitionen ett antal problem, något som 
också Smith and Sparks (2009a, s. 2) berör i sin text: 

Thus, following Frank (1995), we use the term story when referring to ac-
tual tales people tell and narrative when discussing general dimensions or 
properties, such as tellability, consequences, sequences of speech act, struc-
tures, thematic/categorical content, rhetorical tropes, and/or temporality, 
which comprise particular stories. However we do acknowledge that “since 
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narratives only exist in particular stories, and all stories are narratives, the 
distinction is hard to sustain” (1995:188). That said, it is important to try to 
maintain the fine and porous difference for heuristic reasons. This is particu-
lary so since, as Frank (2000) notes, although researchers often use story 
and narrative interchangeably, people do not tell narratives, they tell stories; 
let me tell you a narrative sounds strange. The subtle semantics of narrative 
suggest, for instance, a thematic content, a structure underpinning the story, 
or a performative dimension, and narrative analyses locate such properties 
and dimensions that storytellers rely on but may not be fully aware of. 

 
Vad Smith och Sparkes (2009a) pekar på är att gränsen mellan vad som är 
en berättelse och vad som är en narrativ inte på något sätt är entydig. Det-
ta – bland annat – på grund av att de är en förutsättning för varandra. 
Dock är det viktigt för en forskare att hålla reda på när han/hon talar om 
narrativer och när han/hon talar om berättelser. Detta för att forskaren 
inte ska tillskriva en individ medvetenhet om narrativa nivåer i sin berättel-
se som han/hon inte är varse, eller att forskaren uttalar sig om enskilda 
delar i en berättelse som om de per automatik var en del av den narrativa 
nivån. Smith och Sparkes framhåller dock att det är viktigt att gränsen 
mellan narrativ och berättelse får fortsätta att vara porös, och jag är böjd 
att hålla med. Om vi i analysarbetet använder ”den skarpa eggen” när vi 
skär mellan vad som är berättelse och vad som är narrativ, riskerar vi att 
narrativer blir statiska fenomen där vi får svårt att uppfatta nyanserade 
förändringar, likaså blir berättelserna kanske uppfattade som mer indivi-
duella än vad som faktiskt är fallet – gränsdragandet är sällan lätt. 

   Avslutningsvis skulle jag vilja anknyta till rubriken på föreliggande av-
snitt: Varför studera berättelser? Detta är en vital fråga att ställa sig så 
snart man som forskare börjar överväga att undersöka berättelser. Smith 
och Sparkes (2009a) framhåller att det är viktigt att göra kritiska över-
väganden huruvida analyser av berättelser verkligen är det rätta för att 
kunna behandla de frågor man som forskare vill ställa. Om denna kritiska 
bedömning är utförd och analyser av berättelser kvarstår som det mest 
lämpliga så pekar Smith och Sparkes (2009b) på en rad fördelar med nar-
rativ forskning. De menar dels att analyser av berättelser kan fördjupa våra 
kunskaper om erfarande och meningsskapande därför att det ligger nära 
tillhands för oss människor att handskas med – och dela med oss av – erfa-
rande och meningsskapande via berättelser (Polkinghorne, 1988). Smith 
och Sparkes (2009b) framhåller också att en fördel med att analysera be-
rättelser är att de kan sägas vara såväl individuella som delade sociokultu-
rella konstruktioner (Frank, 1995), vilket gör berättelser till lämpligt empi-
riskt material om man vill studera relationen mellan individ och omvärld. 
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Ett tredje skäl till att analyser av berättelser kan vara värdefullt är även – 
enligt Smith och Sparkes (2009b) – att berättelser inte är ett ”reduktionis-
tiskt material”, det vill säga de innehåller hela den komplexitet som det 
innebär att vara människa (Woike, 2008). Avslutningsvis framhåller Smith 
och Sparkes (2009b) att en ytterligare poäng med att bedriva narrativ 
forskning är att berättelser inte bara är någonting som skapas av männi-
skor, människor transformeras även av de berättelser som existerar i de 
samhällen som människor lever i. Detta gör att berättelser har en potentiell 
kraft som gör det möjligt att förändra människors liv i en eller annan rikt-
ning (Frank, 2007). På frågan ”varför analysera berättelser” har jag i av-
handlingen främst kommit att ta fasta på berättelser som värdefulla källor 
för att studera erfarande och meningsskapande. Jag har även funnit den 
intima sammanlänkningen mellan individ och omgivande samhälle – som 
återfinns i berättelser – som värdefullt. Slutligen har berättelsers komplexa 
struktur varit en fördel då jag har velat fånga transaktioner mellan männi-
skor och mellan människor och omgivning. Möjligheten att analysera 
transaktioner underlättas av om det empiriska materialet är ”stoff-tätt”, 
det vill säga om handlingarna som framträder i empirin inte är alltför få 
eller reducerade på sammanhang. 

Berättelser i relation till individ och omgivning 
En särskild fördel med att använda berättelser som empiriskt material är 
möjligheten att synliggöra relationen individ och omgivning. Narrativ 
forskning sätter i olika hög grad perspektivet på antingen det ena (individ) 
eller det andra (omgivningen) vid analyserandet av berättelser. Det finns 
också narrativ forskning som säger sig vilja analysera ett ”både och”. Des-
sa olika perspektiv bottnar i de olika teorier om människan och hennes 
relation till omvärlden som ligger till grund för de olika sätt som forskare 
genomför narrativa analyser. Narrativ forskning är knappast ett homogent 
fält vad gäller teorier eller metoder (Smith & Sparkes, 2008). I en över-
siktsartikel vill Smith och Sparkes (2008) ge en bild över – och föra en 
diskussion om – hur det narrativa forskningsfältet ser ut när det kommer 
till frågan var berättelsen ”egentligen” har sin hemvist: Inuti huvudet på 
enskilda individer? Som sociala konstruktioner i ett omgivande samhället? 
Eller som någonting där emellan? Hur man som forskare ser på denna 
fråga får konsekvenser för vilka forskningsfrågor som man finner av intres-
se att undersöka och även för vilket tillvägagångssätt som man finner rim-
ligt att använda. Som tidigare skrivits fram i denna kappa, använder jag 
mig av ett transaktionellt angreppssätt som i huvudsak vilar på Deweys 
och Wittgensteins filosofi, vilket gör att de analyser jag genomför, vare sig 
sätter fokus på individ eller omgivning, utan i stället uppmärksammar 
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transaktionen vari individ och omgivning ingår. Vad gäller relationen mel-
lan individ och omgivning där berättelser skapas, finns det åter anledning 
att erinra om Wittgensteins (1958/1996) syn på språket som en social kon-
struktion. Berättelsens mening är en social konstruktion, där själva berät-
telsen kan ses som ett språkspel som berättaren har lärt sig reglerna för. Ett 
specifikt språkspel inkluderar specifika regler som deltagarna i en specifik 
grupp lärt sig att behärska för att kunna förstå varandra. Som redan fram-
hållits, är ords betydelse inte representativa avbildningar av verkligheten. 
En berättelses uppstår således inte i omvärlden. Inte heller emanerar berät-
telser ur människors medvetande. Berättelser uppstår i transaktionen mel-
lan individ och omgivning eller, med andra ord ur den sociala praktik som 
människor är involverade i.  

Skapa mening i text 
Utifrån ovanstående inplacering av det perspektiv som jag använder mig 
av, är det viktigt att även knyta denna inplacering i det narrativa forsk-
ningsfältet till den pragmatiska tradition som genomsyrar avhandlingen 
som helhet. Hur kan man länka frågor om meningsskapande till skrivandet 
av berättelser? I avhandlingen ses lärande som en del av meningsskapande 
där analysenheterna utgörs av handlingar situerade i kommunikation och i 
hela händelser (Wertsch, 1995). Ur det här perspektivet ses såväl tal som 
skrivande som handlingar, därför att när vi talar eller skriver så gör vi 
någonting som både har ett syfte, såväl som konsekvenser, för vårt fortsat-
ta handlande (Jakobson & Wickman, 2008). Med utgångspunkt från me-
ningsskapande och skrivande måste vi få en uppfattning om situationen 
där meningsskapande sker. En analys av meningsskapande i skrivna berät-
telser behöver därför uppmärksamma vilka element som möts i erfarandet, 
innan vi kan analysera de transaktioner som inträffar (Wickman & Öst-
man, 2002a). Den pragmatiske litteraturteoretikern Louis Rosenblatt 
(2005) har betonat skrivna texter som möten och transaktioner mellan 
erfarenheter delade av författare och läsare. Erfarenheterna delas genom 
processen då texten blir till, vilket sker såväl när författaren skriver texten 
som när läsaren läser den. Rosenblatt (2005) framhåller att när en författa-
re skriver en självbiografisk text (och enligt min uppfattning inte bara vid 
självbiografiska texter utan vid alla typer av texter) så sker ett möte mellan 
författarens tidigare erfarenhet och den text som författaren håller på att 
skriva. I samma stund sker även ett möte mellan författaren och den ima-
ginära läsaren av texten, vilken är den läsare som författaren medvetet eller 
omedvetet riktar sin text till. Man kan säga att författaren vill lära (i in-
formell mening) läsaren något om sina tidigare erfarenheter. Författaren 
skriver om händelser som är nya för läsaren – även om de kan te sig myck-
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et bekanta – och som författaren vill att läsaren ska lära sig något om, inte 
i akt och mening att läsaren ska memorera någonting, utan för att läsaren 
ska kunna uppleva och transformeras av dem i relation till författarens 
syfte med texten. I en självbiografisk text kan dessa erfarenheter sägas vara 
transformerade minnen av händelser som författaren har ett behov av att 
skapa mening i och som författaren har lärt sig någonting av. Detta sätt att 
betrakta skrivna berättelser som rapporter om lärande blir möjligt om vi 
ser lärande som någonting ständigt pågående, som en naturlig konsekvens 
av att leva livet (Lave, 1996). Sett ur det här perspektivet kan författaren 
förmedla vad han/hon har lärt sig och som han/hon nu i sin tur vill föra 
vidare. Att lärande är någonting som sker naturligt blir kanske mer uppen-
bart om vi lyfter blicken från författaren som skriver en text som någon 
annan ska läsa, och i stället tänker oss den gamle pensionären som ger 
anvisningar om hur hemtjänsten ska vattna hans blommor. Att vilja lära 
någon någonting är ständigt och spontant närvarande, oavsett situation 
eller vilka de inblandade är. Det problematiska är i stället att utröna i vil-
ken riktning lärandet går i relation till ett specifikt syfte (Rogoff, 1990), det 
vill säga vad vi lär oss och hur. I föreliggande avhandling kommer jag inte 
att försöka uttala mig om vad författaren egentligen lärde sig vid de hän-
delser som återfinns i berättelsen. Jag kommer inte heller att försöka analy-
sera vad författaren lär sig genom att skriva en berättelse om dessa händel-
ser. Det jag avser att göra är empiriskt undersöka det meningsskapande 
som sker när författaren reflekterar över händelser i en skriven berättelse. 
Jag betraktar berättelsen som en rapport om lärande, det vill säga som 
någonting som författaren väljer (genom den riktning som hans/hennes 
meningsskapande tar) att lära oss någonting om. 

Koppling till studiens forskningsfrågor 
Ovanstående introducerade begrepp använder jag för att tolka och förstå 
mitt empiriska material. Nedan följer en översiktlig presentation av de 
begrepp som är i centrum för respektive studie. 

Den första delstudien kan betraktas som en teoretisk och metodologisk 
inflygning till ett ämne. Undersökningen sker med utgångspunkt från be-
greppen ”estetiskt erfarande”, ”vana”, ”känsla”, ”kroppslighet” och ”lä-
rande”, för att studera idrottslärarstudenters lärande i basket och hand-
boll. Det empiriska materialet utgörs fältanteckningar och av berättelser 
skrivna av idrottslärarstudenter. Berättelserna analyseras med hjälp av 
innehållsanalys i avsikt att finna gemensamma kategorier. I denna studie 
används begreppet ”kroppslighet” för att studera kropp-medvetande. 

Den nästföljande studien, delstudie två, kan ses som en i huvudsak me-
todologisk studie genomförd med avseende på att operationalisera teore-
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tiska begrepp till fungerande analysenheter. PEA används i denna studie på 
en självbiografi skriven av den skönlitterära författaren Jenny Diski. Ana-
lysen brukas på de avsnitt i berättelsen där Diski berättar om sitt erfarande 
av att som barn åka skridskor. Undersökningen sker med utgångspunkt 
från begreppen ”erfarande”, ”transaktion”, ”meningsskapande”, ”läran-
de”, ”kontinuitet och förändring”, ”språkspel”, ”estetiskt erfarande” och 
”estetiska omdömen”. I denna studie undersöks kropp-medvetande i ter-
mer av olika handlingar. 

Den tredje delstudien är en empirisk studie som avser att belysa värden i 
meningsskapande som förekommer i idrottslärarstudenters skrivna berät-
telser. Det empiriska materialet består i huvudsak av berättelser som analy-
seras med hjälp av PEA. Denna studie genomförs med hjälp av följande 
begrepp: ”hegemonisk maskulinitet”, ”meningsskapande”, ”transaktion” 
och ”estetiska omdömen”. I studien undersöks kropp-medvetande i termer 
av olika handlingar. Avsikten med denna del av avhandlingen är att teore-
tiskt och metodologiskt illustrera en undersökning av värden i menings-
skapande med hjälp av PEA med fokus på de estetiska omdömen som id-
rottsutövare använder i skrivna berättelser.  

Den fjärde delstudien är en empirisk studie där materialet består av en 
självbiografi om löpning skriven av den skönlitterära författaren Haruki 
Murakami. Avsikten med studien är att sätta särskilt fokus på relationen 
mellan löparen och situationen där löpandet sker sådan situationen kom-
mer till uttryck i en skriven berättelse. Denna avsikt fullföljs med utgångs-
punkt från begreppen: ”transaktion”, ”meningsskapande”, ”kroppsliggö-
rande”, ”estetiskt erfarande” och ”estetiska händelser”. Studien utgör en 
teoretisk och metodologisk illustration av undersökande med hjälp av PEA 
med fokus på relationen idrottsutövare och situation där idrottsutövandet 
sker. 
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4. Metod 

Precisering av kunskapsobjektet 
Syftet med avhandlingen är att utveckla redskap för att förstå och under-
söka meningsskapande och lärande i idrottsutövning, där avhandlingen 
främst avser att lämna ett teoretiskt och metodutvecklande bidrag. Detta 
syfte utmynnar också i ett substantiellt syfte att undersöka idrottsutövan-
dets estetik. Dessa syften – ett teoretiskt och metodologiskt, samt ett sub-
stantiellt – utvecklas och undersöks genom fyra olika aspekter i avhand-
lingens fyra delstudier.  

I den första delstudien undersöks vilket lärande som synliggörs då id-
rottslärarstudenter skriver berättelser om erfarandet av att delta i handboll 
och basket inom ramen för idrottslärarprogrammet. Denna studie är en 
teoretisk och metodologisk presentation av vad som blir möjligt att syn-
liggöra om lärande med utgångspunkt från begreppet estetiskt erfarande 
och med hjälp av ett narrativt angreppssätt. 

I den andra delstudien undersöks möjligheten att operationalisera be-
greppen estetiskt erfarande, meningsskapande och lärande genom att vida-
reutveckla praktisk epistemologisk analys till att möjliggöra undersökning 
av estetiskt erfarande sådant det kommer till uttryck i skrivna berättelser. 
Denna studie är i huvudsak metodologisk och illustreras av en analys av en 
självbiografisk berättelse skriven av den professionella författaren Jenny 
Diski. Berättelsen handlar om Diskis erfarande av att åka skridskor som 
barn.  

Den tredje delstudien undersöker det estetiska erfarandet ur aspekten att 
synliggöra värden i meningsskapande i relation till idrottsutövning. Studien 
genomförs med hjälp av analyser av idrottslärarstudenters berättelser om 
erfarande av gymnastik och basket inom ramen för idrottslärarprogram-
met. Avsikten med studien är att teoretiskt och metodologiskt illustrera 
analys av värden i idrottsutövande. 

Slutligen, den fjärde delstudien undersöker avhandlingens syfte med sär-
skilt fokus på relationen idrottsutövare och situation där idrottsutövandet 
sker. Som empiriskt material används en självbiografi skriven av den pro-
fessionelle författaren, och tillika långdistanslöparen, Haruki Murakami. 
Studien avser att teoretiskt och metodologiskt belysa relationen mellan 
idrottsutövare och situation sådan den kommer till uttryck i en skriven 
berättelse. 
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Undersökningens utformning 
Undersökningen genomförs via fyra delstudier som kan sägas vara en sam-
ling fallstudier valda att studera avhandlingens syfte ur skilda aspekter. 
Detta sätt att designa en undersökning kallar Stake (2005, s 451) för att 
genomföra en ”collective study of four cases”. Fördelen med att genomföra 
en sammanhållen studie av ett antal fall är, enligt Stake (2005), möjlighe-
ten att fånga komplexa fenomen ur olika vinklar, där de olika fallen kan 
väljas med utgångspunkt från vad de har möjlighet att ge kunskap om, 
snarare än att resa generella anspråk. Själva kombinationen av fall bidrar 
till att ge en mer heltäckande bild av ett särskilt fenomen än vad en enskild 
fallstudie kan göra. Avhandlingens fyra fall är därför valda med avseende 
på deras möjlighet att bidra med kunskap om idrottsutövandets estetik ur 
ett teoretiskt och metodgenererande perspektiv. De grunder varpå dessa 
fyra fall är valda redovisas under avsnittet om urval och avgränsning. 

I samband med de två fallstudier som undersöker idrottslärarstudenter 
har empiriskt material utöver studenternas berättelser samlats in. Materia-
let består av fältanteckningar från observationer av de lektioner som stu-
denterna blivit ombedda att skriva berättelser om. Materialet består också 
av anteckningar från samtal med de idrottslärarutbildare som ansvarat för 
lektionerna, samt styrdokument av typen kursplaner och lektionsplane-
ringar. Detta material har samlats in i avsikt att öka kunskapen om det 
sammanhang vari studenterna skriver sina berättelser. Då betoningen i 
avhandlingen ligger på narrativa analyser av idrottsutövares berättelser i 
olika sammanhang, kommer jag av utrymmesskäl inte att redovisa annat 
empiriskt material på ett mer djupgående sätt. Nedanstående beskrivning 
av studiernas genomförande kommer därför att koncentreras till arbetet 
med berättelser. 

Berättelser som empiriskt material 
Vid användning av berättelser som empiriskt material bör särskild omsorg 
läggas vid att bidra till en situation där människor har så goda förutsätt-
ningar som möjligt vad gäller att kunna skapa berättelser. Goda förutsätt-
ningar innebär bland annat att människor får möjlighet att berätta om 
saker som är angelägna för dem och att de kan känna sig trygga med det 
sätt som deras berättelser blir mottagna. Att jag väljer att säga ”skapa 
berättelser” i samband med människors berättande är ingen slump. Berät-
telser är inte fenomen som återfinns hos människor i form av färdiga pro-
dukter redo att samlas in av forskare (Boland & Tenkasi, 1995). Berättel-
ser är heller inga statiska objekt utan är skapelser som innebär arbete för 
dem som skapar berättelserna. Skapandet sker i en specifik situation och är 
således påverkat av såväl det stoff som berättaren har att gestalta, som den 
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historiska, sociala och kulturella miljö där berättandet sker (Czarniawska, 
2004). Varje berättelse bör därför beaktas i sitt sammanhang och inte ses 
som en fysisk produkt, även om dess fysiska form kan utgöras av bokstä-
ver på ett papper. 

Vid användandet av berättelser som empiriskt material är det även vik-
tigt att ha i åtanke att varje människa bara kan skapa berättelser som är 
meningsfulla för honom eller henne. Sparkes (1999, s. 20) beskriver detta 
på följande sätt:  

In this sense, narrative is a form of social practice in which individuals draw 
from a cultural repertoire of stories that they then synthesise into personal sto-
ries. Consequently, in the very act of telling people engage in creating and con-
structing certain kinds of self in specific social context. 
 

När vi tar del av en människas berättelse bör vi vara medvetna om att re-
pertoaren av berättelser som är möjliga att berätta vid ett givet tillfälle är 
begränsat. Kanske tänker vi oss att dessa begränsningar främst utgörs av 
språkliga hinder, att det personliga ordförrådet ger ramar för vad som blir 
möjligt att återge (Rosenblatt, 2005), men vi bör även vara medvetna om 
att normer och värderingar knutna till olika sociala situationer i hög grad 
påverkar vad som blir möjligt att berätta i en given situation (Sparkes, 
1999; Czarniawska, 2004; Clandinin & Connelly, 2000). 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskare som använder sig av berättel-
ser som empiriskt material bör vara medvetna om att berättelser skapas 
utifrån forskarens frågor (och/eller närvaro), individens tidigare erfarande 
av det efterfrågade fenomenet, den kulturella repertoar av berättelser som 
individen förfogar över, samt den historiska, kulturella, sociala och fysiska 
miljö där berättandet sker. 

Praktisk epistemologisk analys (PEA) 
Avhandlingens teoretiska bas utgörs av teorier formulerade av John De-
wey, Ludwig Wittgenstein och sociokulturella perspektiv, vilka ligger till 
grund för PEA (Wickman & Östman, 2002a; 2002b; Wickman, 2006). De 
teoretiska utgångspunkterna för PEA finns redovisade i avhandlingens 
teoriavsnitt, men det finns anledning att åter erinra att praktiska epistemo-
logier inte ska förstås i termer av att lärande handlar om att skapa korrek-
ta representationer av verkligheten. I stället är lärande en fråga om att 
”acquiring habits of action for coping with reality” (Rorty, 1991, s.1). 
Detta sätt att se på lärande kan vara en fördel när det gäller att genomföra 
studier av berättelser. Människors sätt att skapa personliga berättelser med 
utgångspunkt från en bredare och mellanmänsklig repertoar av berättelser, 
utgör inte ett hinder för analys, så länge som analysen inte gör anspråk på 
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att ge autentiska beskrivningar av verkligheten, eller att berättandet upp-
fattas som något enbart personligt som pågår i människors huvuden. PEA 
är framtagen för att kunna analysera människors situerade lärande i hand-
ling eller, med andra ord, för att kunna analysera på vilket sätt som männi-
skor tar sig vidare i olika aktiviteter i transformation med sin omvärld. När 
jag analyserar berättelser med hjälp av PEA, har jag därför inte för avsikt 
att uttala mig om något annat än det handlande som kommer till uttryck i 
berättelsen. Om berättelsen är en autentisk beskrivning av verkligheten blir 
därför inte en central fråga. I stället är det väsentliga att berättelsen återger 
människors handlande i relation till en, för undersökningen, intressant 
aktivitet. Likaså betraktas inte handling som något enbart personligt, utan 
transaktionellt, det vill säga som en pågående process där människa och 
omvärld transformeras av varandra.  

Urval och avgränsning 
Då undersökningen genomförs via en samling fallstudier valda att under-
söka avhandlingens syfte ur skilda aspekter, reser detta särskilda krav på 
medvetenhet vad gäller valet av fall (Stake, 2005). Urvalet bör ha starka 
samband med syftet med forskningen vad gäller att generera största möjli-
ga kunskap, snarare än att generera generaliserbara resultat. Inom ramen 
för studien är det en fördel om fallen erbjuder variation, men även delta-
garnas önskan att medverka och möjligheten att skapa gynnsamma förut-
sättningar för datainsamling bör vägas in som värdefulla aspekter vid valet 
av fall (Stake, 2005). För att få empirisk variation har därför berättelser 
samlats in, skrivna av två olika typer av idrottsutövare involverade i olika 
typer av idrottsutövning och där situationen för skrivandet av berättelsen 
skiljer sig åt.  

Fallstudie ett och tre inkluderar deltagare i form av idrottslärarstudenter 
vid idrottslärarprogrammet som deltagit i lektioner i basket, handboll eller 
gymnastik och som skriver sina berättelser i idrottshallen i anslutning till 
aktiviteten. Fallstudie två och fyra utgörs av självbiografier skrivna av pro-
fessionella författare och tillika idrottsutövare som berättar om sina erfa-
renheter av att åka skridskor som barn, eller att som vuxen börja springa 
långdistanslöpning. Den ena författaren skriver sin berättelse flera år efter 
att aktiviteten skedde, medan den andre skriver i huvudsak i anslutning till 
avslutad träning eller lopp. 

Tanken med ovanstående val av fall är att uppnå variation samtidigt 
som de två grupperna av fall sinsemellan kan ge möjligheter till jämförel-
ser. Genom kombinationen av fall får jag möjlighet att se likheter såväl 
som skillnader. På vilket sätt som urval och avgränsningar mer specifikt 
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knyter an till avhandlingens övergripande syften och delsyften beskrivs i 
nedanstående avsnitt.  

Idrottslärarstudenter 
Studierna av idrottslärarstudenter består av två fall, vilka utgörs av delstu-
die ett och tre i avhandlingen. Syftet med dessa studier är dels att syn-
liggöra det estetiska erfarandets betydelse för lärande i idrottsutövning 
(delstudie 1) och synliggöra värden i lärande i idrottsutövning (delstudie 3); 
dels att illustrera teoretiska och metodologiska aspekter av vad som blir 
möjligt att undersöka om lärande i idrottsutövning med hjälp av begreppet 
estetiskt erfarande och med hjälp av narrativa analyser. Bakgrunden till 
valet att studera idrottslärarstudenter i relation till ovanstående syften är 
att studenterna förmodades ha intresse för idrottsutövning, eftersom de 
sökt till en utbildning med idrottsinriktning, och att de också förmodades 
ha intresse av att reflektera över sin idrottsutövning i termer av lärande, 
eftersom de valt att studera till lärare. Valet av idrottslärarstudenter skulle 
alltså uppfylla kriteriet av att välja deltagare som berättar om något som 
de upplever som meningsfullt och att de har en vilja att dela med sig av 
sina erfarenheter (Stake, 2005).  Studenterna skrev berättelser i anslutning 
till att de deltagit i lektioner i handboll, basket eller gymnastik i kursen 
”Idrott, lek och grundformer 1”. Syftet med kursen var att studenterna 
skulle få kunskaper i idrottsutövandets olika grundformer. Mot bakgrund 
av att forskning visar att idrottslärarstudenter särskilt uppskattar inslagen 
av idrottsutövning under sin utbildning (Larsson, 2009), bedömdes dessa 
aktiviteter svara väl mot kravet att deltagarna ska få berätta om erfarenhe-
ter som de upplever som meningsfulla (Stake, 2005). Det slutgiltiga valet 
av lektioner var syftesrelaterat och skedde i samråd med idrottslärarutbil-
dare vid det aktuella lärosätet. Utbildarna rekommenderade de valda lek-
tionerna som särskilt värdefulla med avseende på studenternas lärande i 
idrottsutövande. De aktuella lektionerna bedömdes ge goda förutsättningar 
för estetiskt erfarande i idrottsutövning och valet av aktivitet bedömdes 
därför harmoniera väl med syftet för studierna.  

De två delstudierna sker vid ett lärosäte där jag själv var verksam vid ti-
den för datainsamlingen, men där jag inte var verksam i den del av utbild-
ningen som var föremål för fallstudier. Fördelen med att genomföra studier 
i miljöer man själv är väl förtrogen med, är att förtrogenheten kan under-
lätta möjligheten att skapa goda förutsättningar för datainsamling och kan 
även bidra till förståelse för det sammanhang där datainsamlingen sker. 
Goda förutsättningar och förståelse av sammanhang är två kriterier som är 
väsentliga vid genomförandet av fallstudier (Stake, 2005). Dessa fördelar 
bör dock värderas i förhållande till de nackdelar som finns med att studera 
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sammanhang där man själv är en del. Etnografiska studier har visat på de 
svårigheter som forskaren kan få vad gäller att skapa distans till det stude-
rade, något som är nödvändigt under forskningsprocessen (se exempelvis 
Kullberg, 2004). Jag har försökt att hantera denna problematik genom att 
samla in empiri från en del av utbildningen där jag själv inte är – eller har 
varit – verksam. 

Genomförande av delstudie ett och tre 
Insamlande och bearbetning av delstudie ett och tre har skett tillsammans 
med en annan forskare. Vad gäller delstudie ett har även analysarbetet 
genomförts gemensamt, men vad gäller delstudie tre har analysarbetet skett 
på egen hand. Delstudie ett och tre har genomförts – med två undantag – 
på samma sätt. Efter att urval skett och studenterna i förväg meddelats om 
syftet med studien och de även gett sitt medgivande till att medverka, ob-
serverades de lektioner som studenterna blivit ombedda att skriva om. För 
att studenternas berättelser skulle bli så kvalitativa som möjligt vidtogs 
arrangemang så att studenterna sedan skulle kunna skriva i direkt anslut-
ning till avslutad lektion, det vill säga, iklädda träningskläder och omgivna 
av idrottshallens alla ljud, ljus och dofter.  

I den första delstudien deltog den ena studentgruppen i en lektion i 
handboll och den andra studentgruppen i en lektion i basket. I den tredje 
delstudien deltog en studentgrupp i en lektion i gymnastik och den andra 
studentgruppen i en lektion i basket. Varje lektion skedde under ledning av 
en idrottslärarutbildare med lång erfarenhet av att undervisa i den aktuella 
idrottsutövningen. Inför observationen hade information hämtats från 
styrdokument om syfte och planering av lektionen. Förberedande samtal 
hade även genomförts med idrottslärarutbildaren för att få veta vilka tan-
kar som han eller hon hade inför lektionen. Under observationen antog jag 
rollen som åskådare och genomförde fältanteckningar med fokus på att 
beskriva synbara händelseförlopp. Syftet med denna del av studien var att 
få en uppfattning om de händelser som sedermera skulle utgöra stoffet i 
studenternas berättelser. 

Studenterna skrev sina berättelser i direkt anslutning till lektionen. Vad 
gäller delstudie ett, var samtliga studenter med under observationen, men 
därefter deltog endast de som uttryckligen hade anmält intresse för att 
skapa en berättelse. Studenterna i delstudie ett skrev sina berättelser i ett 
mindre rum som bara kunde nås via en ingång direkt från idrottshallen. 
Under delstudie tre var samtliga studenter med under observationen och 
samtliga studenter deltog även i skapandet av berättelser. Skrivandet sked-
de då på olika platser i idrottshallen och studenterna valde själva att sitta 
på golvet, på bänkar eller på andra redskap. De berättelser som deltagarna 
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i de båda studierna skrev skilde sig i några avseenden. I delstudie ett (där 
studenterna särskilt valt att delta i skrivandet) var det fler studenter som 
skrev under längre tid och de skrev längre berättelser. I delstudie tre (där 
samtliga studenter deltog i skrivandet) var det få som skrev under en längre 
tid och de skrev även kortare berättelser. I båda delstudierna var det totala 
tidsspannet för studenternas skrivande 5 till 30 minuter. Denna tidsangi-
velse inkluderar inte tiden för studenternas ifyllande av biografiska uppgif-
ter. 

Texten som delades ut till studenterna i delstudie ett inkluderade upp-
maningen att fylla i uppgifter om kön och ålder. Studenterna i delstudie tre 
fick även fylla i uppgifter om föräldrars utbildningsbakgrund, om de själva 
var födda i Sverige och om deras föräldrar var födda i Sverige. Därefter 
innehöll texten uppmaningen att berätta om följande: 

Berätta om lektionen du nyss upplevt. Försök att uppmärksamma vad du 
lärt dig och hur det kändes. Berätta gärna med utgångspunkt från din egen 
kropp. Du kan välja att berätta om lektionen som helhet eller koncentrera 
dig mer utförligt på någon enskild övning. 

Frågan är formulerad med stöd av Czarniawskas (2004) teorier om insam-
lande av berättelser. Enligt Czarniawska (2004) är sättet att be människor 
berätta med utgångspunkt från frågor formulerad av forskaren, ett bruk-
bart sätt att samla in berättelser. Czarniawska (2004) framhåller dock att 
det är väsentligt att det inte skapas särskilda regler för hur dessa frågor ska 
formuleras. I stället bör frågorna formuleras i relation till syftet med forsk-
ningen, till deltagarna och till den situation där berättandet ska ske. Den 
bakomliggande tanken med hur frågan till studenterna kom att formuleras 
var att hålla frågan kort. Detta med anledning av att studenterna skulle 
skriva i en miljö som inte var anpassad för läsande och skrivande och att 
de skulle skriva direkt efter avslutat fysiskt pass. Tanken var också att 
formulera frågan på ett språk som inte var talspråk, men som inte heller 
skulle innehålla komplicerade formuleringar. Instruktionerna i frågan som 
handlar om hur något känns och att gärna berätta med utgångspunkt från 
kroppen, formulerades i avsikt att skapa ingångar till berättelser om hand-
boll, basket och gymnastik som skulle appellera till idrottslärarstudenter. 
Detta för att de snabbt skulle komma igång med skrivandet och att de ska 
uppfatta frågan som relevant och meningsfull. Ingen av studenterna tycktes 
heller missförstå frågan. Ingen student bad att få frågan förtydligad och de 
berättelser som studenterna skapade var överlag stofftäta, höll sig till frå-
gan och var tydligt formulerade. Även om flera av studenternas berättelser 
var korta, kunde samtliga identifieras som berättelser i enlighet med den 
definition som återfinns i kappans teoriavsnitt. 
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Studenternas handskrivna berättelser transkriberades till maskinskriven 
text. Dessa berättelser och de transkriberade fältanteckningarna utgjorde 
sedan underlag för en serie samtal (två till tre inom ramen för varje delstu-
die) med de lärarutbildare som ansvarat för lektionerna. Varje samtal va-
rade i cirka 60 till 90 minuter. Avsikten med samtalen var dels att få veta 
om fältanteckningar och studenternas berättelser väckte igenkänning hos 
lärarutbildarna men även om hur de uppfattade berättelserna. Lärarutbil-
darna kunde relatera till studenternas berättelser och upplevde att fältan-
teckningarna speglade lektionerna på ett bra sätt. I centrum får våra samtal 
låg likheter och skillnader i studenternas erfarande och hur vi kunde förstå 
detta. Vid samtliga möten fördes fältanteckningar.  

Deltagare i delstudie ett och tre 
Deltagare i den första delstudien var 48 idrottslärarstudenter. 25 av stu-
denterna deltog i en lektion i basket och 23 av studenterna deltog i en lek-
tion i handboll. Deltagare var också 2 idrottslärarutbildare, en man och en 
kvinna, med lång erfarenhet av den aktuella idrottsutövningen. Av denna 
större grupp deltog 16 idrottslärarstudenter, 7 män och 9 kvinnor, i åld-
rarna 19-39. 

I den tredje delstudien deltog 40 idrottslärarstudenter. 22 av studenterna 
deltog i en lektion i gymnastik och 18 av studenterna i en lektion i basket. 
De båda grupperna hade en jämn fördelning av män respektive kvinnor i 
varje grupp. De båda grupperna hade även en förhållandevis jämn fördel-
ning vad gäller studenternas ålder, födelseland, föräldrars födelseland och 
föräldrarnas utbildningsnivå. Studien inkluderar 22 manliga studenter och 
18 kvinnliga studenter i åldrarna 19-34. Majoriteten av deltagarna (31) var 
i åldrarna 19-25. Majoriteten av studenterna (33) var födda i Sverige av 
svenskfödda föräldrar. En minoritet av studenterna (2) var födda i ett an-
nat land av föräldrar födda i annat land. Ytterligare en minoritet (5) var 
födda i Sverige med en eller båda av föräldrarna födda i ett annat land. En 
majoritet (23) av studenterna hade en eller två föräldrar med högskoleut-
bildning. En minoritet (14) av studenterna hade en eller två föräldrar med 
högst gymnasieutbildning. En minoritet (3) av studenterna hade två föräld-
rar med annan utbildning. Tidigare forskning visar att svenska idrottslärar-
studenter är en förhållandevis homogengrupp vad gäller att majoriteten av 
dem är svenskfödda (Larsson, 2009). Detta förhållande – att vara en ho-
mogen grupp – är även vanligt i andra länder så som Australien och Stor-
britannien (Wright, 2002; Flintoff & Webb, 2011). Deltagarna i studie tre 
utgör ur denna aspekt ett förhållandevis representativt urval av idrottslä-
rarstudenter. 
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Deltagare under observationen var även 2 lärarutbildare, 2 män med 
lång erfarenhet av den aktuella idrottsutövningen. 

Självbiografier 
Studierna av utövare som deltar i idrottsutövning på sin fritid består av två 
fallstudier, delstudie två och fyra i avhandlingen. Syftet med dessa delstudi-
er är dels att utveckla en analysmetod för att undersöka estetiskt erfarande 
i idrottsutövning i skrivna berättelser (delstudie två) och dels att undersöka 
estetiskt erfarande med särskilt fokus på relationen mellan utövaren och 
situationen för idrottsutövandet sådant framträder i berättelsen (delstudie 
fyra). De två studierna avser att teoretiskt belysa vad som blir möjligt att 
synliggöra med hjälp av begreppet estetiskt erfarande och ett narrativt 
angreppssätt. 

Urvalet av berättelser, att använda självbiografier som empiriskt materi-
al, baserar sig på narrativ forskning om idrottsutövning. Samudra (2008) 
pekar på svårigheten att samla in, analysera och beskriva outsäglig, men 
ändå högst kommunikativ, idrottsutövning i ord. Ett sätt att försöka han-
tera denna svårighet är att följa Denisons och Markulas (2003) uppmaning 
och välja stämningsmättat och rikt berättande som empiriskt material. Att 
välja självbiografier skrivna av professionella författare kan vara ett sätt att 
få tillgång till rika berättelser om idrottsutövande. Denna typ av empiriskt 
material får också stöd av biografisk forskning (Denzin, 1989; Roberts, 
2002) som framhåller att biografier är goda källor vad gäller att undersöka 
de erfarenheter som människor gör i sina dagliga liv. För att uppfylla syftet 
med delstudie fyra, det vill säga att undersöka relationen mellan utövaren 
och situationen där idrottsutövandet sker, kan således en självbiografi be-
traktas som ett bra val. Även Allen Collinson och Hockey (2003; 2006; 
2007; 2008) framhåller värdet med att analysera biografiskt material. 
Forskarna framhåller att biografier kan fånga såväl värdefulla erfarenheter 
av idrottsutövning, som sensoriska dimensioner av kroppsliga rörelser. 
Med stöd av detta resonemang har jag även funnit det välgrundat att välja 
en självbiografi som empiriskt material i delstudie två, vars syfte är att 
möjliggöra undersökning av estetiskt erfarande sådant det kommer till 
uttryck i skrivna berättelser.  

Självbiografier av professionella författare kan även sägas uppfylla Sta-
kes (2005) kriterier för ett rimligt urval. Eftersom författarna kan förmo-
das själva ha fått bestämma – eller åtminstone påverka – innehållet i berät-
telsen är det också rimligt att anta att de berättar om något som är me-
ningsfullt för dem. Det är också rimligt att antal att de är villiga att dela 
med sig av sina erfarenheter eftersom de samtyckt till publicering. Som 
framgår av resonemanget ovan, har jag också gjort bedömningen att dessa 
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självbiografier möjliggör att synliggöra intressanta aspekter av det estetiska 
erfarandets betydelse för meningsskapande och lärande i idrottsutövning. 
Vad gäller möjligheten att skapa förståelse för situationen där berättelsen 
skapas så är förutsättningarna mer begränsade. För att i någon mån hante-
ra detta har jag därför valt självbiografier av författare vars skrivande jag 
är väl förtrogen med. Kunskapen om författarskapen ger mig möjlighet att 
få en uppfattning om den aktuella berättelsen i relation till andra berättel-
ser som författaren skrivit. 

Genomförande av delstudie två och fyra 
Delstudie två och fyra har genomförts tillsammans med en annan forskare. 
Efter urval av lämplig självbiografi har vi båda forskare läst igenom berät-
telsen ett flertal gånger och sedan vidtagit analysarbetet enligt beskrivning-
en nedan. I delstudie två har författaren skrivit biografin på engelska och vi 
har således kunnat läsa texten i originalspråk. I delstudie fyra skriver för-
fattaren på japanska och då ingen av oss behärskar det språket har vi läst 
texten i engelsk översättning. Självbiografin finns även i svensk översätt-
ning och jag har därför läst texten även på svenska. Detta för att säkerstäl-
la att analysen beskriver händelser återgivna på samma sätt i två översätt-
ningar och därmed torde vara i likhet med händelser beskrivna i original-
texten. Analysen i delstudie fyra bör dock läsas i vetskap om att analysen 
inte är utförd på originalspråket.  

Deltagare i delstudie två och fyra 
Deltagare i delstudie två är författaren Jenny Diski. Hon är 50 år vid tiden 
för skapandet av berättelsen och bosatt i Storbritannien. Deltagare i del-
studie fyra är den japanske författaren Haruki Murakami. Han är 58 år 
när han skriver sin berättelse och vistats på flera ställen i världen under 
tiden som han skriver texten. Både Diski och Murakami kan sägas vara 
kända författare med en vid läsekrets. Diski, såväl som Murakami, har 
företagit flera resor runt om i världen och även om de skriver utifrån två 
skilda kulturer – den anglosaxiska och den japanska – så har båda kom-
municerat med en internationell läsekrets under flera år av sitt författar-
skap.  

Analysarbetet 
Föreliggande avhandlig består av fyra delstudier. I delstudie två, tre och 
fyra används PEA som redskap för att analysera deltagarnas berättelser. 
Vid tiden för genomförandet av delstudie ett, var PEA ännu inte utvecklat 
med avseende på skrivna texter, varvid denna delstudie är genomförd med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys, vilken finns närmare beskrivet i arti-
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keln. I beskrivningen som följer redogörs för analysarbetet mer generellt. 
Hur analysen har genomförts med avseende på estetiskt erfarande finns 
beskrivet i respektive artikel. 

Första steget i analysarbetet av delstudie två, tre och fyra består av att 
urskilja vilka delar av berättelsen som ska bli föremål för PEA. Nästa steg i 
analysen handlar om att urskilja vika syften som framträder i berättelsen. 
Exempelvis, om en idrottsutövare berättar hur han fortlöpande uppmärk-
sammar tiden i termer av att vara för långsam eller att hålla en god fart, så 
kan springa på en bra tid urskiljas som ett syfte med löpningen. 

Efter att ha urskiljt ett eller flera syften är nästa steg att sedan urskilja 
vilka mellanrum som skapas genom dessa syften. Exempelvis, om ett syfte 
med löpningen är att springa maratonlopp på en bra tid, öppnas ett mel-
lanrum i berättandet mellan att springa på en bra tid och hur loppet sedan 
utvecklar sig. Efter att ha uppmärksammat berättelsens mellanrum är nästa 
steg att urskilja vilka relationer som berättaren skapar för att fylla dessa 
mellanrum. Relationerna visar den mening som skapas i relation till ett 
särskilt syfte. Relationerna indelas i sådana som pekar mot fullkomnande 
av syftet och sådana som pekar bort från fullkomnande av syftet. Exem-
pelvis, om en löpare berättar att han håller god fart, är det en relation som 
pekar mot att han kommer att springa loppet på en bra tid, vilket är ett av 
syftena med maratonlöpningen. Om löparen däremot berättar att han får 
kramp och blir tvungen att sakta ner på tempot, är det en relation som 
pekar bort mot fullkomnandet av syftet att springa maratonlopp på en bra 
tid. I samband med urskiljandet av relationer synliggörs också ett antal 
möten i löparens meningsskapande. Möten visar på relationen mellan löpa-
ren och den situation där löpningen sker. Situationen analyseras sådan den 
framträder i löparens berättelse. Möten kan exempelvis vara andra männi-
skor, fysiska objekt, sociala situationer eller löparens tidigare erfarande. 
Exempelvis, om löparen berättar att en funktionär (som håller ett plakat 
som visar sluttiden fyra timmar) springer om honom, är det ett möte som 
berättar om den situation vari löpandet sker och som löparen väljer att 
berätta om. Det är en situation där sluttiden tycks väsentlig eftersom sär-
skilda personer har till uppgift att informera om förväntade sluttider under 
tiden som löpningen pågår. 

Etiska hänsynstaganden 
I de delstudier där deltagarna utgörs av idrottslärarstudenter har samtliga 
deltagare informerats om studiens utformning och syften i enlighet med de 
krav som uttrycks i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer med avse-
ende på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2004). Informations-
kravet innebär bland annat att deltagarna ska ha rätt att själva bestämma 
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om, hur länge och på vilka villkor som de ska delta. Deltagarna ska ha 
möjlighet att avbryta sin medverkan utan att behöva ange skäl för detta 
och utan att detta medför negativa följder för dem. Inför och i anslutning 
till datainsamlingen har jag därför poängterat att medverkan i studien är 
frivillig och att deltagarna när som helst kan välja att avbryta sin medver-
kan. Deltagarna har informerats muntligen om alla de inslag i undersök-
ningen som kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste få deltagarnas samtycke 
innan undersökningen påbörjas. Deltagarna har undertecknat en fullmakt 
där de även försäkrats om att materialet ska förvaras på ett säkert sätt, så 
att ingen otillbörlig utanför studien kan få tillgång till det och att materia-
let inte kommer att användas till annat än forskning. Inga namn eller per-
sonnummer har samlats in som kan knyta personuppgifter om kön, ålder, 
föräldrars utbildningsbakgrund och etnicitet till deltagarnas identitet. 
Samtliga namn i avhandlingen är fingerade. Information om studien har 
lämnats till berörda personer på den aktuella läroanstalten och samtycke 
har avgetts till studiens genomförande. 

Vad gäller de två självbiografier som utgör det empiriska materialet i två 
av avhandlingens delstudier, har dessa räknats som publicerade och därför 
möjliga att använda utan författarnas medgivande så länge som copyright-
regler efterföljs och hänvisningar sker på ett korrekt sätt. 
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5. Delstudie ett 
Den första delstudien kan sägas vara en teoretisk och metodologisk inflyg-
ning med avseende på vilket lärande som synliggörs genom att förstå lä-
rande med utgångspunkt från estetiskt erfarande och med hjälp av ett nar-
rativt angreppssätt. Undersökningen sker genom narrativa analyser av 
idrottslärarstudenters skrivna berättelser. Studenterna har skapat sina be-
rättelser i direkt anslutning till att ha deltagit i handboll eller basket på 
idrottslärarprogrammet.  

Denna första delstudie är publicerad i form av en artikel: Aesthetic expe-
rience as an aspect of embodied learning: stories from physical education 
student teachers. I texten som följer kommer inte artikelns frågeställningar 
att redovisas eller diskuteras och skälet till detta är att delstudien inom 
ramen för kappan, främst är intressant utifrån dess teoretiska och metodo-
logiska bidrag, det vill säga genom dess belysning av vilket lärande som 
blir synligt med utgångspunkt från estetiskt erfarande sådant det kommer 
till uttryck i idrottslärarstudenters berättelser.  

Erfarande av lärande 
Den konkreta utgångspunkten för studenternas berättande utgörs av den 
fråga som de är ombedda att skriva något om. Frågan handlar om vad de 
upplever att de har lärt sig under lektionen och hur det kändes att delta. 
Studenternas berättelser är således färgade av den direkta uppmaningen att 
berätta om just de aspekterna av lektionen de nyss deltagit i. Att erinra sig 
tidigare erfarande kan enligt Dewey (1934/2005, s. 38) ha följande konse-
kvens: 

In discourse about an experience, we must make use of these adjectives of 
interpretation. In going over an experience in mind after its occurrence, we 
may find that one property rather than another was sufficiently dominant so 
that it characterises the experience as a whole. 

Det lärande som synliggörs i studenternas berättelser är det lärande som 
studenterna funnit det meningsfullt att berätta något om. Det är inte läran-
de i alla dess aspekter sådant det pågår under lektionen i handboll eller 
basket, utan det är lärande sådant det framträder när studenterna reflekte-
rar över tidigare erfarande på en direkt uppmaning från någon annan. 
Värdet med att i efterhand erinra sig tidigare erfarandet är, vilket Dewey 
(1934/2005) framhåller i citatet ovan, att något element i det tidigare erfa-
rande kan framträda som tillräckligt dominant för att karakterisera erfa-
randet som helhet. Att erfara vad som karakteriserar en situation är ofta 
svårt samtidigt som situationen pågår, utan är möjligt först när man i ef-
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terhand tänker tillbaka på den aktuella situationen. Detta sätt att skapa 
mening är synligt i studenternas berättelser. Det erfarande som karakterise-
rar studenternas lärande i handboll och basket är erfarandet av att vara 
van eller mindre van av handboll eller basket och om deltagandet i idrotts-
utövningen är behagligt eller mindre behagligt. Dessa karakteristika är till 
viss del påverkade av frågan som ställdes till studenterna. Det intressanta i 
sammanhanget blir därför inte att dessa karateristiska framträder, utan hur 
studenterna skapar mening kring dem. Vad blir lärande i studenternas 
berättelser utifrån perspektiven att vara van eller mindre van och utifrån 
om det är behagligt eller mindre behagligt att delta? 

Samtliga av studenternas berättelser innehåller vana eller mindre vana 
och behagligt eller mindre behagligt som karakteristiskt erfarande. Dessa 
karakteristiska erfaranden uppträder inte som separata delar i berättelsen 
utan framträder som tätt sammanflätade trådar. I en del av studenternas 
berättelser tvinnas trådarna av vana och (o)behaglighet på ett sätt som 
studenten erfar stödjer lärandet i önskad riktning. I andra berättelser är 
vanan och (o)behag att likna vid snubbeltrådar som inte stödjer lärandet i 
önskad riktning. 

När vanan stödjer lärande i önskad riktning 
I avsnittet som följer ska jag ge två exempel på hur vanan och känslan av 
behaglighet stödjer lärandet i en av studenten önskad riktning. Berättelsen 
som följer är skriven av Molly, som har viss erfarenhet av den aktuella 
idrotten basket sedan tidigare. 

(1) Jag spelade basket en termin när jag var 11 ungefär. Det är snart 15 år 
(2) sedan. Rörelserna sitter där någonstans och det är skönt med repetering. 
(3) Först på morgonen kändes kroppen seg och stel men efter uppvärmning-
en(4) kom den igång. Skottrörelsen är något som var nyttigt att gå igenom. 
(5) Jag skulle behöva stå och nöta endast på detta för att få den riktigt      
(6) automatisk. Under uppvärmningen gjorde jag detta ett par gånger och 
(7) det gick genast bättre. Det är så skönt när bollen går i korgen med lagom 
(8) spinn. Rörelsen känns fullbordad på något sätt. Ibland går den i mål mer 
(9) på tur, det är som om bollen själv bestämde om den ville i. Bäst är det 
(10) när jag själv har full kontroll på kroppens rörelser, det är jag som    
(11) bestämmer bollens färdväg. När ”baskethälsningen” satt blev det flera 
(12) riktigt snygga mål vilket var skoj. Kul också när kroppen får in basket-
(13) gunget så man känner sig som en spelare på TV. 

Molly, 25-årig kvinnlig idrottslärarstudent 

Dewey (1934/2005) definierar estetiskt erfarande som erfarande av 
fulländning i termer av att flera element sammanfaller till en helhet. I Mol-
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lys berättelse får vi ta del av att hon har tidigare erfarenhet av basket (1-2). 
Vi får också veta att hennes kropp till en början känns seg och stel (2-3), 
men att efter hon fått instruktioner om hur en skottrörelse ska gå till (4), 
och tillfälle att själv praktisera rörelsen (4-7), så sammanfaller elementen – 
vana, känsla, kroppslighet, instruktion, övning – till ett estetiskt erfarande 
som uttrycks i frasen ”Det är så skönt när bollen går i korgen med lagom 
spinn. Rörelsen känns fullbordad på något sätt” (7-8). I berättelsen som 
följer visar Molly att det estetiska erfarandet består av fler element än 
vana, känsla, kroppslighet, instruktion och övning. Molly berättar att den 
sköna känslan grundar sig i kontroll av kroppen rörelser (9-11), att be-
härska ”baskethälsningen” (11-12) och att kroppen har det rätta ”basket-
gunget” (12-13). Molly avslutar sin berättelse genom att koppla detta erfa-
rande till basketspelare på TV (12-13) och visar på så sätt att det sociokul-
turella sammanhang vari hennes basketspelande pågår, är ytterligare ett 
element som ingår i hennes estetiska erfarande.  

Som vi kan se av Mollys berättelse, spelar vana och känsla stor roll i 
Mollys estetiska erfarande av basket. Molly har tidigare vana av idrottsut-
övningen genom att ha spelat basket i 11-års åldern. Hon har även tidigare 
erfarande av basket genom att ha tittat på basket på TV. Genom att fram-
hålla den behagliga känslan av ”att det är skönt med repetering” (2) visar 
Molly att hennes tidigare vana stödjer henne i lärandet under lektionen. 
Samspelet mellan tidigare erfarande och känsla visar sig också i Mollys 
omdöme att det är kul när kroppen får det rätta ”basketgunget” (12-13). 
Det estetiska omdömet ”kul” (12) sker med hänvisning till hur basket ser 
ut på TV. I Mollys berättelse stödjer hennes tidigare erfarande av basket 
hennes möjlighet att delta i lektionen på ett lyckosamt sätt. Det estetiska 
erfarande av vana och känsla stödjer det lärande som Molly väljer att be-
rätta om. Mollys estetiska erfarande av basket är länkat till basket sådant 
det gestaltas på TV. Detta visas bland annat av att Molly erfar rörelser som 
förekommer i TV – exempelvis skottrörelsen och ”basketgunget” – som 
betydelsefulla element i lärandet i idrottsutövning på idrottslärarprogram-
met. 

Nästa berättelse är skriven av Maria. Maria har begränsad erfarenhet av 
basket men hon har stor erfarenhet av ett annat bollspel – handboll – som 
hon spelar på elitnivå. Maria har varit skadad under en längre tid och har 
därför tränat handboll i mindre omfattning än vad hon vanligtvis brukar 
göra. 

(14) Lektionen kändes harmonisk med utgångspunkt från min egen kropps- 
(15) känsla. Med tanke på att jag spelat handboll länge – och automatiserat 
(16) handbollens rörelser – är det en utmaning att sätta studsar och steg  
(17) rätt. Att helt plötsligt bli basketspelare med gungigare kropp och mer 
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(18) glid än vad jag är van vid i min idrott. Den raka handleden i skottläget 
(19) (basket) känns onaturligt för mig – det spända läget ger mjölksyrakän- 
(20) ning. Annars tycker jag att det blir roligare och roligare med basket ju 
(21) mer vi övar – jag tycker det är kul att glida och gunga. Det känns som 
(22) om jag vaggas. Rörelserna fastnar mer och mer och på något sätt     
(23) känner jag att jag övar handboll, då jag övar basket. Nya rörelser går 
(24) att omsätta i handbollspraktik, t.e.x. inövandet av färre steg och      
(25) studsen i annat läge. Hoppskott jämfota likaså. Den här lektionen   
(26) kändes som en tekniklektion – vilket passar mitt fysiska läge just nu. 
(27) Jag har inte kommit ifatt konditionsmässigt efter skadan och gillar när 
(28) det ”nöts” teknik – då jag slipper bli slutkörd och därmed slutar tänka. 
(29) Jag blev lagom svettig och pulsen var så pass god att jag inte kände den 
(30) (tänkte på den). En skön känsla i kroppen. Mjuk. Lugn. Kul. 

Maria, 20-årig kvinnlig idrottslärarstudent 

Med utgångspunkt från det estetiska erfarandet så som varande erfarande 
av att flera element smälter samman i en helhet (Dewey, 1934/2005), för-
står jag Marias berättelse på följande sätt: I inledningen får vi veta att Ma-
ria spelat handboll under lång tid och att det därför är svårt för henne att 
till en början tillägna sig basketens rörelsemönster (15-20). Basketrörelser-
na känns både onaturliga (18-19) och ger mjölksyrakänning (19-20). Trots 
detta tycker Maria att det blir roligare och roligare ju mer hon övar (20-
21) och, med stöd av observationerna, uppfattar jag att Maria åsyftar såväl 
instruktioner som eget praktiserande vad gäller övande. För Maria – lik-
som tidigare för Molly – sammanfaller elementen vana, känsla, kroppslig-
het, instruktion och övning till ett estetiskt erfarande. Maria uttrycker det-
ta erfarande på följande sätt: ”Jag tycker det är kul att glida och gunga. 
Det känns som om jag vaggas” (21-22). 

I Marias berättelse har den tidigare vana och känslan en central roll. 
Maria gör flera kopplingar mellan hennes tidigare erfarande av att spela 
handboll och hennes känsla under basketutövandet. Maria framhåller att 
det är en utmaning att sätta studsar och steg rätt (16-17), men att hon 
också känner att hon övar handboll genom att öva basket (22-23). Maria 
avslutar genom att berätta att hon kände sig ”mjuk” (30), ”lugn” (30) och 
”kul” (30) och visar hur hennes tidigare vana och känslan under basketut-
övandet sammanfaller på ett sätt som stödjer det lärande hon väljer att 
berätta om. Vi ser här ett lärande där Marias tidigare rörelsemönster ut-
vidgas till att även inkludera nya rörelser som kanske kan komma till bruk 
i framtida handbollsspel.  

De element som sammanfaller i Marias estetiska erfarande av lärande i 
basket inkluderar såväl vana, känsla, kroppslighet och övning. Utöver des-
sa element – eller kanske snarare ingående i dessa element – finns en socio-
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kulturell dimension som också fogas samman i erfarandet och gör det este-
tiskt. Mollys kopplingar mellan erfarandet av basket och hennes tidigare 
erfarande av idrottsutövning sker genom erfarandet av handboll på elitni-
vå. Detta tidigare erfarande är inte ett hinder för lärandet i Marias berät-
telse, utan bidrar till hennes möjlighet att uppfatta basketutövandet som 
meningsfullt. I Marias berättelse kan vi således se kopplingar mellan läran-
de i elitidrott och lärande inom ramen för idrottslärarprogrammet. 

När vanan inte fullt ut stödjer lärande i önskad riktning 
Vana och känsla av behag eller obehag är två element som karakteriserar 
samtliga studenters berättelser. Som visats kan dessa element stödja läran-
det på ett positivt sätt sådant det kommer till uttryck i studenternas berät-
telser. Dock finns det även berättelser där student uttrycker att tidigare 
vana inte stödjer hans eller hennes lärande i önskad riktning. Berättelsen 
som följer är skriven av Anne. Anne har under flera år varit gymnast och 
hennes tidigare erfarande av handboll är begränsat.  

(31) Kände mig ovan vid situationen. Har inte spelat handboll sedan       
(32) högstadiet. Kom knappt ihåg regler eller taktik. Tänker mest på när 
(33) man ser handboll på TV. Lektionen gav mig kunskap om regler, plan, 
(34) antal spelare m.m. Svårt att få till ett spel. Det var högt tempo, rörigt, 
(35) hårda bollar. Men det gick ändå över förväntan. Jag gjorde inte illa mig 
(36) och de flesta spelar schyst spel vilket jag uppskattar mycket eftersom 
(37) jag är så ovan. Jag blev varm och andfådd. Kände mig duktig när    
(38) passen gick rätt, eller då man kände att man bidrog till spelet. Jag gillar 
(39) snabba och fartfyllda spel. Bra övningar innan själva spelet började 
(40) gjorde att man kom in i det hela i spelet på ett bra sätt. Bra med korta 
(41) matcher. Jag har lärt mig hur spelet är uppbyggt, att man måste vara 
(42) snabb i fötterna, se och ta snabba beslut. Jag har också lärt mig massa 
(43) nya namn och begrepp som 0-6 uppställning, 9 m linje o.s.v. Den    
(44) övning som jag tyckte var mest obehaglig var den första övningen när 
(45) man på en bestämd yta skulle passa till varandra 2 och 2 på massa  
(46) olika sätt. Passningarna i sig var kul. Men lite obehagligt när någon 
(47) springer rakt in i en. Men det är nog bra att öva på att hålla upp-    
(48) märksamheten på flera olika saker samtidigt. I kroppen kändes det bra 
(49) under hela lektionen, varm, svettig. Kul att känna samhörighet med sitt 
(50) lag. Eva [student, min anm.] förklarade också var jag skulle placera mig 
(51) och hur spelet fungerade. Då kände jag mig mer bekväm. 

Anne, 23-årig kvinnlig idrottslärarstudent  

Enligt Dewey (1934/2005) karakteriseras estetiskt erfarande av att flera 
element sammanfaller till en fulländad helhet. Detta erfarande innehåller 
även sin motsats, det vill säga erfarandet av hur element förblir separerade 
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och där fulländandet uteblir. Detta erfarande är synligt i Annes berättelse. 
Vi får i inledningen av hennes berättelse veta att Anne kände sig ovan (31) 
vid situationen och att hon knappt kom ihåg handbollens regler eller taktik 
(32). Även om hon har erfarande av att se handboll på TV (32-33) och 
även fick kunskap om antal spelare och regler under lektionen (33-34), så 
sammanfaller inte dessa element till en fulländad helhet, något som Anne 
uttrycker genom det estetiska omdömet ”Svårt att få till ett spel. Det var 
högt tempo, rörigt, hårda bollar” (34-35). Genom Annes berättelse synlig-
görs flera av de element som sammanföll i Mollys och Marias estetiska 
erfarande. I Annes berättelse återfinns såväl vana (31, 37), känsla (exem-
pelvis 37-38 och 49-51), kroppslighet (exempelvis 48-49), instruktioner 
(exempelvis 50-51) och övning (exempelvis 39-40), men till skillnad mot 
Mollys och Marias berättelser, synliggörs även elementet att vara en av 
flera spelare (34-37, 46-48). Att vara en av flera spelare är ett element som 
stundtals sammansmälter med övriga element i Annes berättelse (35-38, 
49-51), men andra spelare kan också upplevas i termer av obehag, vilket är 
ett erfarande som leder bort från fullkomnande av situationen (43-47). 

Även i Annes berättelse har vanan och känslan betydelse för hennes este-
tiska erfarande. Anne har begränsad vana av att spela handboll. Genom att 
använda de estetiska omdömena ”mest obehagligt” (44) i samband med en 
övning, eller ”lite obehagligt” (46) med avseende på andra studenters rö-
relser, visar Anne att hennes tidigare erfarande av idrottsutövande inte fullt 
ut stödjer hennes lärande sådant hon väljer att berätta om det. Däremot 
visar omdömet ”jag gillar snabba och fartfyllda spel” (38-39) att hon även 
tidigare erfarit snabbhet och fart i samband med idrottsutövande och detta 
återerfarande har bäring på hennes deltagande i handboll. I Annes berättel-
se stödjer hennes tidigare vana av idrottsutövning inte fullt ut hennes lä-
rande i handboll. Annes estetiska erfarande av handboll pendlar mellan 
erfarandet av fullkomnande (se exempelvis 37-39) och erfarandet bort från 
fullkomnande (se exempelvis 43-47). Liksom i Mollys fall, är Annes este-
tiska erfarande av handboll kopplat till hur handboll gestaltas på TV (32-
33). Detta sociokulturella element i Annes estetiska erfarande av handboll 
visar att erfarandet av fulländning inte är något enbart personligt, utan är 
ett erfarande som ingår i en specifik miljö vid ett specifikt tillfälle. 

Om Annes berättelse uttrycker hur obekväm en idrottsutövare kan kän-
na sig i mötet med en för henne tämligen obekant form av idrottsutövning, 
så kan även en idrottsutövare med mer erfarenhet känna sig obekväm. 
Berättelsen som följer är skriven av Peter. Peter har spelat basket under 
flera år och även om han numera mest ägnar sig åt utomhusaktiviteter som 
löpning och skidåkning, känner han fortfarande att basketens rörelsemöns-
ter är naturligt för honom. 
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(52) Med ganska mycket basket i ryggen så sitter mycket av tekniken i    
(53) ryggmärgen – det har blivit en del av mitt naturliga rörelsemönster med 
(54) boll i handen. Dock upplever jag den mer teoretiska metodiken som 
(55) givande då jag själv inte minns denna från min tid som basketspelare – 
(56) jag minns dock det praktiska då det blivit en del av mig. Det är ibland 
(57) svårt att få utlopp för sin kapacitet när man spelar med mindre vana 
(58) medspelare. De tänker inte som jag gör vilket gör att mina taktiska  
(59) förflyttningar inte alltid leder till den, enligt mig, önskade utvecklingen 
(60) i spelet. Jag känner även att jag, även om kapaciteten att göra mycket 
(61) själv, vill dela med mig av spelet i hopp om att få ett större spel, med 
(62) fler spelare involverade och därmed även, förhoppningsvis, bättre spel. 
(63) På det hela taget upplevde jag lektionen som välplanerad med en tydlig 
(64) röd tråd, lagom jobbig rent fysiskt. 

Peter, 26-årig manlig idrottslärarstudent 

Även Peters berättelse tolkas med utgångspunkt från Deweys (1934/2005) 
definition av estetiskt erfarande så som varande erfarande av att flera ele-
ment smälter samman i en helhet. Peter inleder genom att berätta att han 
är van vid basket sedan tidigare (52-53). Han framhåller att basketrörel-
serna har blivit en naturlig del av hans rörelsemönster med boll i handen 
(53-54). I Peters berättelse, stödjer inte hans tidigare vana av basket fullt ut 
lärandet sådant han väljer att berätta om det. Detta visas bland annat ge-
nom att Peter erfar att det ibland är svårt att få utlopp för sin kapacitet när 
han spelar med mindre vana spelare (56-60). I Peters berättelse återfinns 
inte elementen av instruktion och övning, något som är synligt i såväl An-
nes, Mollys som Marias berättelser. I stället erfar Peter svårigheter med att 
få elementen vana (exempelvis 52-53), känsla (exempelvis 56) och kropps-
lighet (exempelvis 53-54) att sammanfalla med elementet att vara en av 
flera spelare som deltar i ett spel (56-62).  

Detta är ett erfarande som Peter delar med Anne, men deras estetiska er-
farande skiljer sig åt, även om de ingående elementen uppvisar likheter. Till 
skillnad mot Anne är Peter van vid det aktuella idrottsutövandet sedan 
tidigare. Detta får till följd att situationen att vara en av flera spelare som 
deltar i ett gemensamt spel, behöver inkludera ett visst mått av taktik och 
spelutveckling för att Peter ska erfara en estetisk fulländning av idrottsut-
övandet (60-62). Liksom i Marias berättelse, är Peters estetiska erfarande 
av idrottsutövandet kopplat till hur idrottsutövandet sker som aktiv spelare 
(52-54). Detta sociokulturella element i Peters erfarande av basket sam-
manfaller inte med basket sådant det kommer till uttryck i kursen ”Idrott, 
lek och grundformer”. Peters tidigare erfarande av basket stödjer inte fullt 
ut hans lärande sådant han väljer att berätta om det. 
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Vilket lärande blir synligt i idrottslärarstudenternas berättelser? 
Vilket lärande blir synligt i idrottslärarstudenternas berättelser med ut-
gångspunkt från Deweys (1934/2005) teori om estetiskt erfarande? Samtli-
ga berättelser karakteriserades av om studenten erfor sig vara van eller 
mindre van vid det aktuella idrottsutövandet och om studenten erfor det 
som behagligt eller mindre behagligt i delta. Vanan och känslan av behag-
lighet var kopplade till varandra men inte på ett enkelt sätt, exempelvis 
genom att den vane också erfor idrottsutövandet som behagligt, eller att 
den mindre vane erfor idrottsutövandet som mindre behagligt. I stället 
samverkade fler element – så som exempelvis kroppslighet, instruktioner, 
övande och det sociokulturella sammanhanget – till hur samspelet mellan 
vana och behaglighet kom att uttryckas i studenternas berättelser.  

I linje med Deweys (1938/1997; Wickman, 2006) teorier om vanans be-
tydelse för lärande så har vana en central roll i studenternas meningsska-
pande. Flertalet studenter inleder sin berättelse genom att berätta om sin 
tidigare vana eller brist på vana i den aktuella idrottsutövningen. Vanor 
kan ses som impulsstyrda mönster i individers sätt att handla. Att de är 
impulsstyrda betyder inte enligt Dewey (1922/1988) att det främst har 
funktion som något biologiskt förutbestämt. Utvecklandet av vanor är 
transaktionellt och är således beroende av fysiska, mentala, sociologiska, 
kulturella och historiska faktorer. Att vanor är något sociokulturellt illu-
streras väl i studenternas berättelse. Molly och Anne skapar mening om 
idrottsutövandet på idrottslärarprogrammet med hänvisning till hur id-
rottsutövningen framställs på TV. Maria och Peter gör motsvarande erfa-
rande men hänvisar till erfarandet av att vara aktiv spelare i lagidrott.  

Studenterna väljer även att berätta om lärande som utökade möjligheter 
att handla (Biesta & Burbules, 2003). Detta är särskilt tydligt i Marias 
berättelse där hon gör kopplingar mellan att öva basket och att öva hand-
boll (21-24). Maria framhåller flera av basketens rörelser som användbara 
vid kommande handbollsspel (21-24). Även Anne inkluderar utökade 
handlingsmöjligheter i sin berättelse, exempelvis genom att berätta att hon 
har lärt sig att vara snabb i fötterna, kunna uppfatta vad som sker och 
kunna ta snabba beslut (39-40). 

Sammanfattningsvis kan sägas att delstudien visar på ett lärande där 
vana och känsla spelar stor roll för studenternas meningsskapande kring 
lärande, men där erfarandet av flera element – exempelvis kroppslighet, 
instruktioner, övning och sociokulturell omgivning – samverkar på ett 
komplext och mångfasetterat sätt. Studenternas berättelser visar också att 
deras estetiska erfarande av lärande inte är något enbart personligt utan 
transaktionellt, det vill säga att lärandet sker på ett sådant sätt att student 
och omgivning påverkar och påverkas av varandra. 
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6. Delstudie två 
Syftet med avhandlingens andra delstudie är att undersöka möjligheten att 
operationalisera begreppen estetiskt erfarande, meningsskapande och lä-
rande genom att vidareutveckla metoden praktisk epistemologisk analys 
(Wickman & Östman, 2002a; 2002b; Wickman, 2004) med avseende på 
estetiska omdömen (Jakobson & Wickman, 2008; Wickman, 2006). Me-
todutvecklingen sker i avsikt att möjliggöra undersökning av estetiskt erfa-
rande i relation till meningsskapande och lärande sådant det kommer till 
uttryck i skrivna berättelser. Studien inkluderar analys av en självbiografi 
skriven av den professionella författaren Jenny Diski. Analysen av det em-
piriska materialet är avsedd att illustrera analytiska tillvägagångssätt. 

Denna andra delstudie är publicerad i form av en artikel Skating in a life 
context: examining the significance of aestetic experience in sport using 
practical epistemology analysis. Studien inkluderar att antal frågeställning-
ar som inte kommer att redovisas eller diskuteras i denna text. Anledning-
en är att delstudien inom ramen för kappan, främst är av intresse utifrån 
dess metodologiska bidrag, vilket är att möjliggöra analyser av estetiskt 
erfarande i relation till meningsskapande och lärande i idrottsutövares 
berättelser. 

Erfarande av lärande 
I sin forskning visar Rosenblatt (2005) att skapandet av berättelser inte är 
en neutral aktivitet. Vad vi väljer att skriva är sällan någon slump utan 
beroende av en rad faktorer, exempelvis viljan att förmedla vad vi erfar att 
våra tidigare erfaranden har lärt oss. I analysen som följer betraktas berät-
telsen – på liknande sätt som idrottslärarstudenternas berättelse i den för-
sta studien – som en återerinran av vad som varit väsentligt i idrottsut-
övandet och därmed också varit lärande i termer av att vara reflekterat 
erfarande. Detta sätt att förstå lärande är inte det enda möjliga, något som 
kappan också ger flera exempel på, men blir möjligt med utgångspunkt 
från bland annat Lave (1996) som ser lärande som något ständigt pågåen-
de och som en konstant del i allt meningsskapande. Det intressanta i sam-
manhanget blir då inte om lärande sker utan vilken riktning som lärandet 
antar i relation till ett särskilt syfte (Rogoff, 1990), det vill säga vad och 
hur vi lär oss. I analysen som följer kommer inte frågor att ställas angående 
om den som berättar verkligen har lärt sig något. Undersökningen kommer 
i stället att handla om frågorna vad och hur lärande sker.  
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Analytiska utgångspunkter 
Praktisk epistemologisk analys (PEA) har utvecklats i avsikt att analysera 
meningsskapande och lärande som process (Wickman & Östman, 2002a; 
2002b; Wickman, 2004). Baserat på ett teoretiskt antagande om lärande 
som diskursiv förändring, inkluderar PEA ett antal analysredskap med 
avseende på vilka element av erfarande som den lärande människan an-
vänder. Analysen sker med särskilt fokus på vilka element av erfarande 
som människor använder och vilken betydelse de har för hur människor 
tar sig vidare i handling (Jakobson & Wickman, 2008; Wickman, 2006). 
PEA är framtaget i avsikt att kunna analysera vilken riktning som lärande 
antar som en konsekvens av de transaktioner som framträder i olika ut-
bildningssammanhang.  

I avhandlingen används estetiskt erfarande med utgångspunkt från De-
weys (1934/2005) teorier om estetiskt erfarande så som varande erfarandet 
av fulländning i termer av att flera element sammanfaller till en tillfreds-
ställande helhet. Detta erfarande i riktning mot fulländning innehåller även 
dess motsats, det vill säga erfarande av riktning bort från fulländning, ett 
tillstånd där element förblir separata på ett otillfredsställande sätt. Analy-
sen av det estetiska erfarandet sker i PEA genom analys av vilka element 
som den lärande människan använder och om han eller hon erfar att dessa 
element är på väg mot fulländning eller, med andra ord, på väg att sam-
manfalla till en tillfredsställande helhet (positivt estetiskt erfarande) eller på 
väg bort från fulländning, det vill säga förblir separata enheter på ett otill-
fredsställande sätt (negativt estetiskt erfarande). Analysen sker med särskilt 
fokus på de element som den lärande människan använder som inkluderar 
estetiska omdömen. I avhandlingen används estetiska omdömen i betydel-
sen att vara yttranden eller uttryck som antingen handlar om känslor rela-
terade till behag eller obehag, eller handlar om kvalitéer av saker, händel-
ser eller handlingar, som inte kan definieras som kvalitéer i objekten som 
sådana, utan snarare är smakbedömningar, exempelvis om vad som är 
vackert eller fult (Wickman, 2006, s. 9). 

PEA inleds med att identifiera syftet med den händelse som ska analyse-
ras. Syfte ska inte förstås i termer av intention, utan handlar om vad som 
är fallet i den aktuella händelsen. Syftet är den hållpunkt i analysen varef-
ter riktningen i det estetiska erfarandet mot eller bort mot fullkomnande 
kan urskiljas. Exempelvis, om syftet med att åka skridskor är att erfara en 
känsla av frihet, är erfarande av fart och tyngdlöshet erfarande som leder 
mot ett fullkomnande av syftet och är således ett positivt estetiskt erfaran-
de; medan erfarande av teknikträning kan vara erfarande som leder bort 
fullkomnande av syftet, vilket är ett negativt estetiskt erfarande.  
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I det fortsatta analysarbetet används tre av de analytiska verktyg som 
ingår i PEA, nämligen mellanrum, relationer och möten (Wickman & 
Östman, 2002a). En relation är ett uttalande eller ett yttrande som kon-
struerar en relation mellan element av erfarande. En relation handlar om 
vad som pågår (meningsskapande) och hur saker, händelser och handlande 
värderas. Dessa värderingar sker ofta i form av estetiska omdömen angå-
ende önskningar eller smak. Exempelvis, om en idrottsutövare skriver att 
det var trist att göra den ena figuren efter den andra på isen när hon i stäl-
let hade kunnat flyga fritt, visar den relationen att idrottsutövaren föredrar 
den fria åkningen framför figuråkning, och att hon har smak för att erfara 
frihet på isen. 

Alla berättelser innehåller ett stort antal relationer och en fullständig 
uppräkning av dem alla skulle bara resultera i en återskapelse av berättel-
sen som helhet. På grund av detta, för att möjliggöra en meningsfull analys, 
behövs ett analytiskt syfte för att särskilja vilka relationer som kan vara av 
intresse. Detta syfte kan sägas öppna upp mellanrum i berättelsen. I sitt 
berättande fyller idrottsutövaren dessa mellanrum med relationer och det 
är dessa relationer som urskiljs som särskilt meningsfulla. Som nämnts i 
stycket ovan, uppmärksammas relationerna i termer av att leda mot eller 
bort från fullkomnandet av syftet, det vill säga, i termer av att vara positivt 
eller negativt estetiskt erfarande. Ett mellanrum kan se ut på följande sätt: 
om syftet med skridskoåkningen är att erfara en känsla av frihet, öppnas 
det upp ett mellanrum i berättelsen mellan att erfara frihet och hur detta 
kommer att fullkomnas eller ej. Liksom varje berättelse kan innehålla flera 
syften, kan också varje berättelse innehålla flera mellanrum. Vilka mellan-
rum som är väsentligt att uppmärksamma i analysen avgörs av de frågor 
som forskaren avser att undersöka. 

Genom att konstruera relationer i berättelsen, beskriver också idrottsut-
övaren några av de saker som möts i erfarandet. Dessa möten kan exem-
pelvis vara isen, rinken, tränaren och det tidigare erfarandet av att åka på 
naturis. Dessa möten visar vilka element av erfarande som möts i idrotts-
utövarens berättelse om att åka skridskor. Det är genom att analysera des-
sa möten som vi kan visa relationen mellan idrottsutövare och situationen 
där utövandet sker i berättelsen och också hur idrottsutövaren ser på sina 
möjligheter att delta i att åka skridskor, när hon i efterhand får tillfälle att 
återerinra sig situationen. 

Lärande i mötet mellan skridskoåkare och is 
Jag ska nu visa hur PEA kan användas för att analysera lärande i en berät-
telse. För att illustrera detta används en självbiografi skriven av Jenny Dis-
ki (1997/2004). Efter att ha analyserat de delar av berättelsen som handlar 
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om skridskoåkning kunde syftet att erfara frihet urskiljas som något cent-
ralt. Detta syfte öppnar upp ett mellanrum i Diskis berättelse mellan att 
erfara frihet och att erfara begränsningar. Analysen nedan sker med ut-
gångspunkt från detta syfte och mellanrum. 

(65) Fötter åker inte skridskor, men de får uppleva hur det känns att åka 
(66) skridskor. Man känner den kompakta isen genom skenan på ett sätt 
(67) som skiljer sig ganska mycket från hur det känns när man befinner sig 
(68) på vilket annat hårt underlag som helst. Betong känns inte lika oböjlig 
(69) och orubblig som is. Man glider över isens yta men man får ingen    
(70) kontakt, ingen känsla, som man får när man går på betong eller       
(71) framför allt på klippor eller stenläggning, av att ytan har någon       
(72) struktur, av pyttesmå räfflor, av att det finns mark under. En konst-
(73) frusen bana är ett kompakt block, vars djup man känner när man    
(74) glider fram över dess yta, precis som simmare känner famnarna under 
(75) sig som bär dem. Men havet rör sig, har kontakt med simmarens     
(76) kropp, medan isen är gåtfull, skild från skridskoåkaren. Och ändå är 
(77) det en magisk känsla att åka skridskor när man plötsligt susar fram 
(78) utan motstånd. Den klara åtskillnaden mellan en själv och isen för-  
(79) stärker känslan av ens egen kropp och dess förmåga att styra och låta 
(80) rätt saker hända. Och trots uppfattningen att man måste ha kontroll 
(81) över sin kropp är det märkligt och drömlikt. När man drömmer att 
(82) man flyger kommer man närmast känslan av hur det är att befinna sig 
(83) på isen. 

(Diski, 1997/2004, s. 21) 

I citaten ovan, framställer Diski skridskoåkning på ett uttrycksfullt och 
personligt sätt, något som även utmärker hennes berättelse om skridskoåk-
ning som helhet. Diskis estetiska omdömen om isens kvalitéer är relaterade 
till hennes känslomässiga erfarande och belyser hur isen känns i relation till 
den egna kroppen. Denna del av Diskis berättelse berör enbart skridskoåk-
ning med avseende på frihet och inte dess begränsningar. Att erfarandet av 
isen inte är något entydigt och vardagligt visar Diski genom att använda 
det estetiska omdömet ”gåtfull” (76). I denna del av Diskis berättelse ska-
pas ett antal relationer som alla sker i riktning mot uppfyllandet av syftet 
att erfara frihet. Till en början gestaltas denna känsla genom det estetiska 
erfarandet av isen så som varande ”kompakt” (66) och att glidandet över 
isen innebär att inte ha kontakt och inte kunna känna (69-70). Diski åter-
erinrar sig tidigare erfarande av andra hårda underlag för att skapa mening 
kring erfarandet av isen (68-72) och hon relaterar även till erfarandet av 
simning (72-76). I fortsättningen av berättelsen pekar det estetiska omdö-
met ”magisk känsla” (77) på kvaliteten i erfarandet av att plötsligt susa 
fram utan motstånd på isen (77-78). I Diskis meningsskapande är det den 
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klara åtskillnaden mellan henne själv och isen som förstärker känslan av 
den egna kroppen och av att låta rätt saker hända (78-80). Att låta rätt 
saker hända (80) är ett normativt estetiskt omdöme som inte förklaras 
närmare i denna del av berättelsen, men som pekar på att skridskoåkning-
en inte är något neutralt utan sker i ett specifikt sociokulturellt samman-
hang. I avslutningen av denna del av berättelsen visar de estetiska omdö-
mena ”märkligt” (81) och ”drömlikt” (81) återigen att erfarandet av skrid-
skoåkning skiljer sig från erfarande i Diskis vardagliga liv. De olika ele-
menten som möts i erfarandet – isen, att endast ha kontakt med underlaget 
via en sylvass skena av stål, farten, motståndslösheten och att låta rätt 
saker hända – sammanfaller i ett estetiskt erfarande av frihet, något som 
visas i det avslutande estetiska omdömet ”När man drömmer att man fly-
ger kommer man närmast känslan av hur det är att befinna sig på isen” 
(81-83). 

I denna del av Diskis berättelse, är skridskoåkningen på den konstfrusna 
banan i London i skiftet mellan 1940 och 1950-talet, ett möte som inte 
explicit pekar på könsrelaterade eller sociala förhållanden. I min förståelse 
av Diskis berättelse kan de estetiska omdömena ”gåtfull” (76), ”märkligt” 
(81), ”drömlikt” (81) och ”att drömma att man flyger” (81-83) visa på den 
känsla av overklighet och att vara skild från vardagen, som en flicka från 
arbetarklassen kunde erfara av skridskoåkning. Att åka skridskor på 
konstfrusen bana och få instruktioner av en tränare var en aktivitet som 
vid den här tiden, främst var förbehållen de mer välbeställda. Det erfaran-
de som framträder i Diskis berättelse var inte något enbart personligt, utan 
skedde i ett specifikt socialt, historiskt och kulturellt sammanhang. 

Vilken betydelse kan Diskis estetiska erfarande av skridskoåkning ha för 
lärandet sådant hon väljer att berätta om det? I den del av hennes berättel-
se som analyserats ovan, handlar lärande om en person som i ensamhet 
utvidgar sina fysiska möjligheter genom förnimmelser av kroppen i relation 
till en fysisk materia – is. Mötet med isen ger Diski utökade och mer speci-
aliserade sätt att åka skridskor och sinnliga förnimmelser av fart och mot-
ståndslöshet. Riktningen som lärandet antar är en angelägenhet mellan 
skridskoåkaren och isen och består av intensifierade förnimmelser av 
kroppen och dess möjligheter. Den mening som skapas står i relation till 
skridskoåkarens möjlighet att styra handlandet och formulera målen med 
aktiviteten. Lärandets riktning är också beroende av Diskis fysiska förmåga 
att röra sig fritt och säkert på isen. Den är även beroende av kontrasten 
mellan Diskis vardagsliv och den fysiska frihet som skridskoåkningen 
skänker. I den här delen av berättelsen ger Diskis smak för skridskoåkning 
möjlighet till ett positivt estetiskt erfarande.  



116 I NINITHA MAIVORSDOTTER Idrottsutövandets estetik 
 

Vilket lärande blir synligt i Diskis berättelse? 
Vilket lärande blir synligt utifrån ovanstående analys? Som kan ses av il-
lustrationen, har det estetiska erfarandet betydelse för lärandet sådant det 
framträder i en berättelse om att åka skridskor som barn. Genom att an-
vända PEA för att undersöka estetiskt erfarande – operationaliserat genom 
de estetiska omdömen som Diski använder i sin berättelse – kan vi belysa 
relationen mellan skridskoåkaren och situationen där skridskoåkningen 
sker. I sin berättelse använder Diski estetiska omdömen på ett normativt 
sätt som visar vad hon väljer att inkludera, så väl som exkludera, i skrid-
skoåkning. Analysen visar att Diski inkluderar sig själv och isen i erfaran-
det av skridskoåkningens magi och att andra människor – exempelvis hen-
nes mor som följer henne till skridskobanan eller tränare som ska instruera 
henne – är exkluderade i sammanhanget. De estetiska omdömena används 
också på ett sätt som länkar skridskoåkningen till livet utanför skridsko-
banan, exempelvis genom att länka erfarandet av skridskoåkning till att gå 
på betong (68-72) eller att drömma om natten (81-83). Diski använder ett 
antal estetiska omdömen i relationer som leder mot fullkomnande av syftet 
att erfara frihet, som till exempel att det en magisk känsla att åka skridskor 
när man plötsligt susar fram utan motstånd (77-78). De här relationerna är 
en del i den riktning som lärandet antar i berättelsen och visar på Diskis 
möjligheter att som barn fortsätta med skridskoåkning. 

Som sammanfattning vill jag framhålla att analyser med hjälp av PEA 
med fokus på estetiskt erfarande, möjliggör undersökning av situerat lä-
rande genom att belysa relationen mellan idrottsutövare och situation där 
lärandet sker, sådant det kommer till uttryck i en berättelse. Värdet av 
detta är bland annat att det visar att lärande i idrottsutövning inte bara är 
lärande av rörelser eller begrepp. I stället involverar lärandet alltid perso-
nen som helhet i relation till en specifik social, historiskt och kulturell situ-
ation. 
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7. Delstudie tre 
Den tredje delstudien kan sägas vara en empirisk studie med avseende på att 
undersöka värden i meningsskapande i idrottsutövning. Undersökningen sker 
med hjälp av PEA och det empiriska materialet består av idrottslärarstudenters 
skrivna berättelser. I studien undersöks lärande i termer av meningsskapande 
med fokus på de estetiska omdömen som studenterna använder i berättelser 
om deltagande i gymnastik eller basket på idrottslärarprogrammet.  

Denna tredje delstudie finns återgiven i form av en artikel: The compe-
tent athlete: making sense of performance and masculinity in physical edu-
cation teacher education. I texten som följer kommer inte artikelns fråge-
ställningar att redovisas eller diskuteras och skälet till detta är att delstudi-
en inom ramen för kappan, främst är intressant utifrån dess teoretiska och 
metodologiska bidrag, det vill säga genom undersökningens belysning av 
värden i meningsskapande sådana de kommer till uttryck i idrottslärarstu-
denters estetiska erfarande av idrottsutövning. 

Värden i meningsskapande i relation till estetiska omdömen 
I samband med att människor uppmärksammar konsekvenserna av sina 
handlingar sker även en värdering av handlandet med utgångspunkt från 
människors estetiska erfarande (Dewey, 1934/2005; Wickman, 2006). I 
sina studier visar Jakobson och Wickman (2008; Wickman, 2006) att 
människor använder estetiska omdömen på ett normativt sätt, det vill säga 
att människor använder positiva estetiska omdömen för att uttrycka att 
handlande är på väg mot fulländning; och att de använder negativa estetis-
ka omdömen för att uttrycka att handlande är på väg bort från fulländ-
ning. Exempelvis, om en student berättar att hon inte vågade göra de svå-
raste övningarna i gymnastik och att detta fick henne att känna sig feg, så 
visar detta estetiska omdöme på värden i studentens sätt att skapa mening 
om gymnastik. Att inte göra svåra övningar är laddat med negativa värden 
(att vara feg) och visar på att hennes handlande i gymnastik går i riktning 
bort från fulländning. Om en student däremot berättar att det var kul att 
utmana sig själv genom att göra de svåraste övningarna, så visar även detta 
estetiska omdöme (att det är kul) på värden i gymnastik. Att utmana sig 
själv har ett positivt värde och är ett handlande som leder mot fulländning 
av gymnastik. När människor skapar mening och uttrycker detta genom 
estetiska omdömen så visar de vilka värden som kan knytas till olika hand-
lingar och även vad de inkluderar respektive exkluderar i den aktuella ak-
tiviteten. Detta värderande är inte något enbart personligt utan sker alltid i 
transaktion med omgivningen, det vill säga de värden som uttrycks är 
knutna till sociala, historiska och kulturella aspekter. 
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Hegemonisk maskulinitet i idrottsutövning 
Efter att ha analyserat samtliga studenters berättelser, framträdde betydel-
sen av att vara en mycket kompetent idrottsutövare som något mycket 
centralt i studenternas meningsskapande om gymnastik och basket inom 
ramen för idrottslärarprogrammet. I en övervägande del av studenternas 
berättelser kunde syftet att utvecklas som idrottsutövare urskiljas. Det var 
endast i en mindre del av berättelserna som syftet att utvecklas som lärare 
var synligt och i flertalet av dessa berättelser framhöll studenten att han 
eller hon hade tillräckliga (mycket höga) färdigheter i gymnastik eller bas-
ket och därmed hade fullbordat det syftet innan lektionen. Efter analys 
kunde tre teman i studenternas meningsskapande urskiljas, nämligen utfö-
rande som tävlan, utförande som teknikträning och utförande som upp-
nådd prestation. Dessa teman ska inte ses som kategorier som kan urskiljas 
i separata delar av berättelserna. I stället är de teman som uppträder tätt 
sammanlänkade och ger förutsättningar för varandra. I avsikt att förstå 
studenternas meningsskapande tolkades dessa teman som en form av he-
gemonisk maskulinitet länkat till särskilda värden inom idrottsutövning. I 
analysen som följer kommer jag att illustrera hur temat utförande som 
teknikträning kommer till uttryck genom de estetiska omdömen som stu-
denterna använder i sina berättelser. 

Hur är det möjligt att bli den mycket kompetente utövaren i gymnastik 
eller basket som studenterna tycks sträva mot i sina berättelser? Samtliga 
berättelser visar på att studenterna erfar att teknikträning är ett rimligt och 
adekvat sätt att utvecklas som idrottsutövare. Teknikträning i det här avse-
endet innebär att träna rörelser som är naturliga inom gymnastik eller bas-
ket sådant de utförs inom föreningsidrott. Detta sätt att skapa mening och 
vilka värden som då blir synliga kan illustreras av Alex berättelse: 

(84) Då jag redan kunde hjula, så kändes allt detta som ett uppvaknande. 
(85) Eftersom det var väldigt länge sen då man provade på att hjula. Senast 
(86) man gjorde det på lektion så var det någon gång på högstadiet. Så   
(87) minnet var inte det färskaste och inte heller rörelserna. Det var smart 
(88) tänkt att man ska börja med handstående sedan bara utveckla det hela. 
(89) Det var en skön start. En bra början då det var länge sen man gjorde 
(90) rörelsen. När man sedan kom till nivåskillnader så blev det lite läsk-
(91) igare, precis innan men sen efter att man hade gjort så var det ingen 
(92) fara alls. Lättaste för mig var plan mark och det kändes bättre att göra 
(93) det på plan mark. Övningarna var bra planerade för att utveckla     
(94) tekniken och det kändes bara bra med att ha någon som hjälpte. 

Alex, 20 år. 
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Syftet i berättelsen är att Alex ska utvecklas som idrottsutövare i termer av 
att bli bättre på att hjula. De relationer som Alex skapar i berättelsen är 
avsedda att fylla mellanrummet mellan den idrottsutövare han är i inled-
ningen av lektionen och den kompetente idrottsutövare han vill vara efter 
avslutad lektion. Relationer som handlar om att träna teknik leder Alex 
mot att fullkomna syftet att bli en bättre idrottsutövare. I berättelsen ut-
trycks mötet med att hjula som ett ”uppvaknande” (84) och han erfar upp-
lägget på lektionen som ”smart tänkt” (87-88) vilket visar att Alex erfar 
att börja med handstående för att sedan övergå till att hjula är ett adekvat 
och ändamålsenligt handlande som leder hans lärande i önskad riktning. 
Även de positiva estetiska omdömena ”en skön start” (89) och ”en bra 
början” (89) visar att Alex erfar att dessa handlingar leder mot ett full-
komnande av syftet att utvecklas som idrottsutövare. Alex meningsska-
pande om gymnastik innehåller även ett visst mått av spänning. Mötet med 
övningar som inkluderar nivåskillnader (90-91), det vill säga att hjula på 
sluttande underlag eller att hjula på upp-och-nedvänd bänk, erfar Alex som 
”lite läskigare” (90-91). Inte desto mindre, visar Alex meningsskapande att 
även dessa övningar är rimliga eftersom han fortsätter med att berätta att 
efter att ha övervunnit sin rädsla och utfört övningen ”så var det ingen fara 
alls” (91-92). Genom att använda detta positiva estetiska omdöme visar 
Alex att utföra övningar som kan erfaras som läskiga kan inkluderas inom 
ramen för gymnastik på idrottslärarprogrammet. Detta sätt att skapa me-
ning i idrottsutövande har maskulina konnotationer, något som exempelvis 
visas i tidigare studier av Brown och Evans (2004) och Skelton (1993). Att 
sätta sig över rädslor och prestera fysiskt är handlande som värderas posi-
tivt inom ramen för hegemonisk maskulinitet, sådan den kommer till ut-
tryck i ovanstående studier. Alex skapar mening av detta spänningsförhål-
lande – att utföra utmanande fysiska övningar – genom att genomföra 
övningarna men också genom att tillägga att ” lättaste för mig var plan 
mark och det kändes bättre att göra det på plan mark” (92-93). Genom 
detta estetiska omdöme visar Alex att han inte ifrågasätter värdet av att 
göra övningar som kan vara läskiga i termer av att vara farliga, men att 
han ändå uppmärksammar sina egna känslor och reflekterar över vad som 
känns bäst för honom själv. På detta sätta har hegemonisk maskulinitet 
inverkan på hans meningsskapande och därmed också på den riktning som 
hans lärande antar, men inte på ett sådant sätt att det hindrar Alex från att 
erfara att hans handlande är på väg att fullkomna syftet att bli en bättre 
idrottsutövare. 

Men vad händer om en student inte lyckas inom ramen för de värden 
som återfinns inom hegemonisk maskulinitet, sådan den kommer till ut-
tryck i exempelvis Browns och Evans (2004) och Skeltons (1993) forsk-
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ning? Jag ska i följande analys illustrera hur värden med maskulina konno-
tationer leder studentens meningsskapande i en för lärandet negativ rikt-
ning.   

(95) Jag tror inte att jag lärde mig så mycket, men det var kul att se på               
(96) filminspelningen och upptäcka att jag kunde bra. Jag vågade inte göra 
(97) de svåra övningarna fast än jag kunde hjula på plan mark. Jag var för 
(98) feg och det var inte kul att inte våga. 

Ellen, 20 år. 

I berättelsen som helhet visas att syftet med att delta i gymnastik är att 
utvecklas som idrottsutövare med avseende på att bli bättre på att hjula. 
Detta syfte öppnar upp ett mellanrum i Ellens berättelse mellan den id-
rottsutövare hon är när lektionen börjar och det idrottsutövare hon önskar 
att vara efter lektionens slut. Ellen inleder denna del av sin berättelse med 
det estetiska omdömet ”jag tror inte att jag lärde mig så mycket” (95). 
Därefter använder Ellen de estetiska omdömena ”kul” (95) och ”bra” (96) 
i samband med att se sig själv utföra hjulning på film, vilket visar att Ellen 
inkluderar möjligheten att se det egna utförandet av hjulning som ett este-
tiskt erfarande som leder mot fullkomnande av syftet med idrottsutövning-
en. Att utföra rörelsen på ett bra sätt värderas som ”kul” (95). Därefter 
skapar Ellen ett antal relationer som uttrycks i de estetiska omdömena 
”vågade inte” (96), ”de svåra övningarna” (97), ”för feg” (97-98), ”inte 
kul” (98) och ”inte våga” (98). Dessa relationer leder Ellens meningsska-
pande i riktning mot ett negativt estetiskt erfarande där handlandet leder 
bort från fullkomnandet av syftet att bli en bättre idrottsutövare. Ellens 
sätt att skapa mening om misslyckandet med att utföra de svåraste övning-
arna har maskulina konnotationer. Hennes meningsskapande är i linje med 
Browns och Evans (2004) och Skeltons (1993) forskning om förekomsten 
av hegemonisk maskulinitet inom idrottslärarutbildningen, där ideal häm-
tas från föreningsidrott och skolidrott, och där oräddhet och förmåga att 
utmana sig själv är positivt värderade handlingar. Ellen sätt att skapa me-
ning om sin oförmåga att göra de svåraste övningarna får konsekvenser för 
hennes lärande och hon uttrycker det genom det estetiska omdömet ”jag 
tror inte att jag lärde mig så mycket” (95). Brown och Evans (2004) och 
Skelton (1993) visar i sina studier vilken avgörande roll som hegemonisk 
maskulinitet spelar vad gäller hur olika handlande värderas inom ramen 
för idrottslärarprogrammet. För att förstå hur och varför Ellen skapar 
mening om sitt erfarande av lärande i gymnastik – i termer av att känna sig 
feg och att det inte är kul att inte våga – kan jag se beröringspunkter med 
värderingar inom hegemonisk maskulinitet och de värderingar som åter-
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speglas i Ellens estetiska erfarande sådant det kommer till uttryck i hennes 
berättelse. 

Vilket meningsskapande blir synligt i idrottslärarstudenternas 
berättelser? 
I analysen av Alex och Ellens berättelser synliggörs några av de värden som 
är knutna till studenternas meningsskapande i gymnastik inom ramen för 
idrottslärarprogrammet. Det är värden som handlar om att det finns öv-
ningar som kan benämnas som ”de svåraste övningarna” och att utföra 
dessa övningar erfars av studenterna som värdefullt vad gäller att utvecklas 
till den mycket kompetenta idrottsutövare som flertalet studenter tycks 
sträva efter i sina berättelser. Studenternas sätt att skapa mening av mötet 
med ”de svåraste övningarna” har maskulina konnotationer och det finns 
beröringspunkter mellan studenternas meningsskapande och hegemonisk 
maskulinitet, sådan den beskrivs i studier av Brown och Evans (2004) och 
Skelton (1993). Forskarna visar att idrottsutövande värderas i termer av att 
våga utmana sig själv, att inte visa rädsla och att vara medveten om ut-
övandets positionerande aspekter med avseende på fysisk prestation. Detta 
sätt att skapa mening om idrottsutövande är synligt i flertalet av studenter-
nas berättelser även i min studie. Temat utförande som teknikträning in-
kluderar relationer om fördelen med att ha en tydlig progression i övning-
arna och också om fördelen att själv kunna välja vilka av övningarna som 
man vill arbeta med. Detta är handlingar som resulterar i positivt estetiskt 
erfarande genom att vara handlingar som leder mot fulländande av att bli 
bättre idrottsutövare. Flertalet studenter inkluderar också svårighetsgraden 
på övningarna i sitt meningsskapande om att träna teknik och flera av 
studenterna använder också det estetiska omdömet ”de svåraste övningar-
na” i sina berättelser. Genom ovanstående analyser av Alex och Ellens 
berättelser kan vi se att det estetiska omdömet om vad som är de svåraste 
övningarna och vad det innebär att utföra eller inte utföra dem, inte är 
något enbart personligt utan knutet till ett specifikt socialt och kulturellt 
sammanhang. Det är genom att se Ellens berättelse i ett sociokulturellt 
sammanhang som det blir begripligt att hon värderade sig själv som feg. 
Detta sätt att skapa mening om gymnastik inom ramen för idrottslärarpro-
grammet blir rimligt, om man ser meningsskapandet i ljuset av ett sam-
manhang som värderar oräddhet och förmåga att utmana sig själv på ett 
positivt sätt. Genom att se Ellens personliga känsla av att vara feg i sitt 
sammanhang kan vi också skapa en förståelse för varför Ellen – som ju 
berättar att hon såg att hon kunde hjula bra – ändå inleder sin berättelse 
med det estetiska omdömet ”jag tror inte att jag lärde mig så mycket” (88). 
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I sin berättelse visar Ellen på ett sätt att skapa mening om gymnastik som 
inkluderar förmågan att göra svåra övningar och detta meningsskapande 
lägger också grunden för den riktning som hennes lärande antar, vilket i 
det här fallet är en riktning där hon inte erfar sig ha lärt sig så mycket. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de värden som återfinns i idrottslärar-
studenternas berättelser kommer till uttryck genom de estetiska omdömen 
som studenterna använder i samband med att handlande är på väg mot 
fullkomnande av syftet med idrottsutövandet, alternativt är på väg bort 
från fullkomnandet av syftet. Studenternas användning av estetiska omdö-
men är inte neutralt eller enbart personligt, utan normativt och pekar på 
den smak för idrottsutövande som råder i den aktuella situationen. Det 
finns variationer i hur studenterna förhåller sig till den rådande smaken. En 
del studenter delar till denna smak och dessa studenters estetiska erfarande 
av idrottsutövandet är till övervägande del positivt. Andra studenter delar 
till stora delar denna smak och kan navigera mellan den rådande smaken 
och andra smaker på ett lyckosamt sätt. Detta sätt att skapa mening illu-
streras av Alex berättelse. Det finns även studenter som tycks dela den 
rådande smaken men inte lyckas handla efter de normer som smaken på-
bjuder – exempelvis att våga göra svåra övningar i gymnastik – och dessa 
studenters estetiska erfarande är till övervägande del negativt. Något som 
kan illustreras av Ellens berättelse. 
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8. Delstudie fyra 
Avhandlingens fjärde delstudie kan sägas vara en empirisk studie som un-
dersöker relationen mellan idrottsutövare och den situation där utövandet 
sker, sådan relationen kommer till uttryck i en skriven berättelse. Studien 
sker med särskilt fokus på hur idrottsutövare kroppsliggör idrottsutövan-
det estetiskt. Det empiriska materialet utgörs av en självbiografi skriven av 
författaren Haruki Murakami och analysen sker med hjälp av PEA med 
avseende på det meningsskapande och estetiska händelser som återfinns i 
berättelsen.  

Denna fjärde delstudie finns återgiven i form av en artikel: The act of 
running: a practical epistemology analysis of aesthetic experience in sport. I 
texten som följer kommer inte artikelns mer substantiella syfte att redovi-
sas eller diskuteras och skälet till detta är att delstudien inom ramen för 
kappan, främst är intressant utifrån dess teoretiska och metodologiska 
bidrag, det vill säga genom undersökningens belysning av relationen mellan 
idrottsutövare och situationen där utövandet sker i termer av att kropps-
liggöra idrottsutövning estetiskt. 

Erfarande av lärande 
I människors dagliga liv är meningsskapande, lärande och kunskap enligt 
Dewey (1938/1997) en oupplöslig helhet. Inom forskning däremot, är det 
inte ovanligt att försöka särskilja dem. Särskiljandet har ofta analytiska 
orsaker och grundar sig i teoretiska definitioner av meningsskapande, lä-
rande och kunskap. Med utgångspunkt från min forskningsmässiga ansats 
– ett transaktionellt angreppssätt – förstår jag meningsskapande, lärande 
och kunskap i enlighet med det sätt som de kommer till uttryck i männi-
skors liv, det vill säga att människors sätt att skapa mening också får bety-
delse för det lärande som sker (Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2011). 
Som en konsekvens av denna förståelse studeras lärande i delstudie fyra 
genom det meningsskapande som kommer till uttryck i Murakamis berät-
telse om långdistanslöpning. Studien sker med hjälp av PEA, vars kon-
struktion vilar på ett erkännande av den helhet som meningsskapande och 
lärande utgör (Wickman & Östman, 2002a). 

Att kroppsliggöra idrottsutövning estetiskt 
I delstudie fyra används estetiskt erfarande, estetiska händelser och kropps-
liggörande som analytiska utgångspunkter för att undersöka en idrottsut-
övares meningsskapande.  Min förståelse av estetiskt erfarande grundar sig 
i Deweys (1934/2005) teorier om estetiskt erfarande så som varande ett 
erfarande som går mot fulländning och som kan förnimmas som en helhet. 
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En ytterligare dimension av det estetiska erfarandet är även erfarandet av 
att ting, händelser eller handlande är på väg bort från fulländning.  

Vad som är en estetisk händelse särskiljs av vad som finns runtomkring. 
En estetisk händelse har en tydlig början, mitt och slut; och slutet utgörs av 
en uppsummering eller ett slags ”bokslut” som sätter avtryck i individens 
fortsatta handlande. Eftersom estetiska händelser kan vara utsträckta över 
tid och rum, kan flera estetiska händelser pågå samtidigt och de särskiljs 
från varandra genom att handlandet griper in i varandra i en tydlig rikt-
ning och med en tydlig slutstation. Handlande följer på handlande, men 
inte på ett mekaniskt sätt, utan med känslomässig intensitet och livfullhet. I 
analysen särskiljs estetiskt erfarande ingående i olika estetiska händelser 
med utgångspunkt från skilda syften. 

Den handlande människan är utgångspunkten för betydelsen av begrep-
pet kroppsliggöra (Sullivan, 2001). Kroppen kan inte förstås som en sub-
stantiell enhet skild från handling, isolerad från såväl medvetandet som 
omgivning (Dewey, 1925/1981)). Enligt Dewey karakteriseras människor 
av handlande som inkluderar såväl fysiska och mentala aspekter, såväl som 
sociala, historiska, kulturella och politiska aspekter. Transaktionen mellan 
människa och omvärld innebär att de båda i huvudsak konstitueras av 
denna ömsesidiga och ständiga påverkan, snarare än att konstitueras av 
något givet och ursprungligt (Dewey & Bently, 1949/1991). Hur kan man 
då förstå den fysiska aspekten av kroppen, en aspekt som är så framträ-
dande i idrottsutövning? Om kroppen inte i första hand är något substanti-
ellt utan kroppen är ett sätt att handla – att kroppsliggöra – så medför det 
att man inte kan sätta ett likhetstecken mellan kroppen och den fysiska 
kroppen. En handling kan aldrig reduceras till dess fysiska aspekt, exem-
pelvis kan Murakami springa långdistanslöpning tack vare sina två ben, 
ändå är inte löpningen samma sak som att ha två ben, utan löpning är att 
ha två ben som rör sig i ett specifikt sammanhang och vid en specifik tid-
punkt. Begreppet kroppsliggöra sätter fokus på kroppen som rör sig utan 
att reducera förståelsen till att enbart handla om fysiska aspekter av krop-
pen, utan även inkludera mentala, sociala, historiska, kulturella och poli-
tiska aspekter. 

Murakamis kroppsliggörande i löpning är transaktionellt och inkluderar 
en slags dynamisk ordning. Denna ordning finns inte lagrad som något 
statiskt inom honom själv, inte heller finns dynamiken som ett färdigt 
mönster i den situation som Murakami befinner sig i. Den dynamiska ord-
ningen emanerar i stället ur transaktionen i sig, som ett uttryck för att 
handlande samordnas i harmoniska händelseförlopp.  
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Varför (inte) springa hela sträckan? 
Efter att ha analyserat de delar av Murakamis berättelse som handlar om 
löpning framträdde; att springa och värdet av att fortsätta att springa som 
ett centralt tema. Detta övergripande tema kunde indelas i två underlig-
gande teman, nämligen: att röra sig över ett lopp eller löparrunda; och att 
röra sig med oavbruten fysisk kraft. Nedanstående del av Murakamis be-
rättelse kommer här att illustrera dessa två underliggande teman. Illustra-
tionen lägger fokus på teoretiska och metodologiska aspekter. För en redo-
görelse för studiens empiriska resultat hänvisas till artikel fyra i avhand-
lingen. 

I denna estetiska händelse har Murakami blivit ombedd av ett resemaga-
sin att skriva om en resa till Grekland. Murakami har inte ägnat sig åt 
långdistanslöpning under någon lägre tid och möjligheten att springa origi-
nalsträckan för ett maratonlopp är lockande. Detta är bakgrunden till att 
Murakami springer 42 kilometer mitt i den grekiska sommaren, då hettan 
är olidlig och de enda arrangemang som finns är en medföljande bil som 
kan bistå honom med vätska. Denna estetiska händelse genomsyras av två 
syften och jag kommer här att koncentrera mig på syftet att Murakami ska 
pröva sin fysiska kapacitet genom att springa hela maratonsträckan. Hur 
Murakami ’kroppsliggör’ löpandet estetiskt och på så sätt skapar mening 
om sig själv och situationen där löpandet sker illustreras genom följande 
citat: 

(99) Jag passerar fyrtio kilometer. ”Nu är det bara två kilometer kvar, stå 
(100) på dig!” ropar redaktören glatt från följebilen. ”Det är lätt för dig att 
(101) säga”, har jag lust att ropa tillbaka. Men jag tänker det bara. Solen 
(102) bränner med fruktansvärd kraft från den molnfria himlen. Fast    
(103) klockan bara är lite över nio på morgonen är hettan outhärdlig.   
(104) Svetten rinner ner i ögonen. De svider av saltet och jag ser ingenting 
(105) på en lång stund. Jag vill gnugga mig i ögonen, men jag har salt   
(106) överallt – på händerna och i ansiktet – så jag inser att det bara skulle 
(107) förvärra allting. Bortom de höga gräsvipporna kan jag skönja målet. 
(108) Det är minnesstenen i utkanten av byn Marathon. Till en början har 
(109) jag svårt att bedöma om det verkligen är målet eller inte. Det känns 
(110) som om stenen dyker upp alldeles för plötsligt för att kunna vara det. 
(111) Det är självklart glädjande att kunna se slutpunkten, men jag blir allt 
(112) argare för att den dyker upp så plötsligt. Jag tänker att det är så nära 
(113) slutet att jag borde samla ihop mina sista krafter och spurta. Men 
(114) benen lyder mig inte. Jag vet inte längre hur jag ska kunna förmå mig 
(115) att ta mig fram. Det känns som om alla muskler i hela kroppen håller 
(116) på att hyvlas bort med hjälp av en rostig hyvel. Mål. 

(Murakami, 2007/2010, s. 82-83) 
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Syftet att Murakami ska testa sin fysiska kapacitet genom att springa hela 
maratonsträckan öppnar upp ett mellanrum mellan Murakamis fysiska 
kapacitet inför löpningen och hans fysiska kapacitet under själva löpning-
en, sådan den kommer till uttryck i hans berättelse. Detta mellanrum ska-
par spänning i berättelsen. Murakami rör sig längsmed loppet samtidigt 
som han oavbrutet rör sig fysiskt och dessa två teman korrelerar på ett sätt 
som skänker spänning åt erfarandet. Murakami fyller detta mellanrum 
med relationer så som redaktörens glada rop (99-100), den brännande 
solen (101-102), saltet i ögonen (104-107), den plötsligt uppdykande min-
nesstenen (108-111), benen som inte lyder (113-114), att inte längre kunna 
ta sig framåt (114-115) och känslan av att alla muskler håller på att hyvlas 
bort med hjälp av en rostig hyvel (115-116). Genom dessa relationer visas 
att Murakami erfar att han nått gränsen för sin fysiska kapacitet på samma 
gång som han kommit till slutet av loppet. Genom att fullfölja hela sträck-
an har Murakami fulländat syftet att testa sin fysiska kapacitet på ett lyck-
osamt sätt. Vad som är lyckosamt hänger samman med de värden som 
finns länkade till långdistanslöpning i den situation där löpningen sker. I 
denna del av berättelsen, värderar Murakami den annalkande målgången 
genom att använda de estetiska omdömena ”glädjande” (111) och ”allt 
argare” (111-112). Genom användandet av dessa estetiska omdömen ska-
par Murakami mening på ett sätt som visar att hans erfarande av löpning-
en har komplexa känslomässiga kvalitéer. Murakami vill avsluta löpningen 
genom att spurta men har inte krafter nog att göra detta (112-115). Syftet 
att testa sin fysiska kapacitet genom att springa hela sträckan är på väg att 
infrias – målgången är inom synhåll – men Murakami klarar inte av att 
spurta och syftet med löpningen infrias därför inte på ett fulländat sätt. 
Murakamis estetiska omdöme att han känner sig ”allt argare” (111-112) 
grundar sig i hans erfarande av att inte fullända syftet med löpningen. 

Hur kan mötet med den avslutande delen av löpningen ses som en este-
tisk händelse? Händelsen börjar med att Murakami passerar fyrtiokilome-
ter (99) och avslutas med att han passerar mål (116). Ett flöde av handlan-
de som inkluderar redaktören och följebilen (99-100), solen (101-102), 
svett (104-107), den plötsliga minnesstenen (108-111), kroppen (113-116) 
och misslyckandet att spurta (112-115), bildar en estetisk händelse. Detta 
genom att vara ett flöde av handlande som griper in i varandra – inte me-
kaniskt – men på ett flödande och känslosamt sätt. Murakami uttrycker 
sitt känslomässiga erfarande bland annat genom att berätta att ”det känns 
som om alla muskler i hela kroppen håller på att hyvlas bort med hjälp av 
en rostig hyvel” (115-116). Detta är att betrakta som ett estetiskt omdöme 
eftersom Murakamis muskler inte egentligen håller på att hyvlas bort med 
en rostig hyvel. I stället ’kroppsliggör’ Murakami erfarandet av sina musk-
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ler så som ”bort hyvlade” (115-116) som ett sätt att skapa mening om att 
inte kunna avsluta löpningen så kraftfullt som han önskade. Detta sätt att 
skapa mening sker inte i ett vakuum eller är enbart personligt, i stället visar 
Murakamis vädering av vad som är ett fulländat sätt att ta sig i mål på en 
särskild smak för fysiska prestationer som kan knytas till ett specifikt soci-
alt, kulturellt och historiskt sammanhang. Det går inte att med självklarhet 
säga att den löpare som sprang samma sträcka i antikens Grekland skulle 
erfara frånvaron av spurt som något som gjorde löpningen mindre estetiskt 
tilltalande. Det går inte heller att säga att Murakami alltid skulle erfara 
frånvaron av att kunna spurta – efter att ha tillryggalagt fyrtiotvå kilome-
ter – som något mindre estetiskt tilltalande. I stället visar Murakamis este-
tiska erfarande på relationen mellan idrottsutövaren och situationen där 
utövandet sker. Det estetiska erfarandet finns inte som en inneboende 
känsla eller förnimmelse i löparen, inte heller är det estetiska erfarandet 
något utifrån kommande från den omgivande miljön – det estetiska erfa-
randet blir till i transaktionen mellan löpare och omvärld.  

Vilket meningsskapande blir synligt i Murakamis berättelse? 
Ovanstående analys synliggör att Murakamis meningsskapande om långdi-
stanslöpning inte enbart är länkad till personliga känslor eller kroppsliga 
förnimmelser av att springa. När Murakami springer fyrtiotvå kilometer i 
stekande sol längsmed grekiska landsvägar är syftet med löpningen att 
Murakami ska testa sin fysiska kapacitet. Under denna händelse är två 
teman synliga i hans sätt att skapa mening om löpningen. Dessa teman kan 
formuleras på följande sätt: att röra sig över ett lopp eller löparrunda; och 
att röra sig med oavbruten fysisk kraft. Känslor så som glädje, ilska, smär-
ta och hopp är betydelsefulla element i dessa teman, men de utgör inte de 
enda elementen i Murakamis estetiska kroppsliggörande av långdistans-
löpning. Dessa teman inkluderar även historiska (originalsträckan för ma-
ratonlopp), sociala (identiteten som löpare, identiteten som författare, 
identiteten som man, andra människor), kulturella (att vara i Grekland, att 
vara japan, att vara man), miljö (hetta, sol, vind), materia (vägen, minnes-
stenen, följebilen) och fysiska aspekter (salt i ögonen, muskler, svett). Te-
mat att röra sig över ett lopp leder Murakami mot en känsla av glädje när 
han ser minnesstenen som signalerar att avslutningen på loppet är nära. 
Genom att springa hela sträckan så har syftet att testa den fysiska kapacite-
ten nått sin fulländning utifrån temat att röra sig över ett lopp. Dock in-
kluderar Murakamis meningsskapande ytterligare ett tema som står i rela-
tion till syftet att testa den fysiska kapaciteten. Temat att röra sig med 
oavbruten fysisk kraft leder Murakami mot en känsla av ilska över att inte 
kunna spurta den sista biten in i mål. Att springa avslutningen i ett lång-
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sammare tempo innebär inte en fulländning av syftet utifrån temat att röra 
sig med oavbruten fysisk kraft. 

Sammanfattningsvis kan sägas att spänningen mellan fulländning och 
frånvaron av fulländning av ett och samma syfte – att testa sin fysiska ka-
pacitet – i Murakamis berättelse, visar på komplexiteten och det mångfa-
setterade i estetiskt erfarande. Estetiskt erfarande består inte bara av enkelt 
erfarande av om något är skönt eller fult, behagligt eller obehagligt. Tvärt-
om kan estetiskt erfarande vara komplext och inkludera motstridigt erfa-
rande i en och samma situation. Ovanstående illustration visar också att 
meningsskapande i idrottsutövning inte kan reduceras till att enbart handla 
om känslor eller fysiska förnimmelser, utan även inkluderar historiska, 
sociala, kulturella element, så väl som den fysiska miljön. 
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9. Diskussion och slutsatser 
Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att utveckla redskap 
för att förstå och undersöka meningsskapande och lärande i idrottsutöv-
ning i avsikt att främst lämna ett teoretiskt och metodutvecklande bidrag. 
Avhandlingens övergripande syfte har också utmynnat i ett substantiellt 
syfte – att undersöka idrottsutövandets estetik. Avsikten har varit att stu-
dera idrottsutövandets estetik genom att undersöka meningsskapande och 
lärande med hjälp av människors estetiska erfarande av idrottsutövning, 
såväl som att undersöka det estetiska erfarandets betydelse för menings-
skapande och lärande i idrottsutövning. I texten som följer kommer jag nu 
att lägga fram mina slutsatser och diskutera avhandlingens bidrag i relation 
till tidigare forskning, där tyngdpunkten för diskussionen främst kommer 
att ligga på teoretiska och metodologiska aspekter. För en mer genomgri-
pande diskussion av avhandlingens empiriska resultat hänvisas till diskus-
sionerna i respektive artikel. Diskussionen är disponerad så att jag inleder 
med en mer övergripande diskussion om idrottsutövandets estetik i termer 
av vilket meningsskapande och lärande som synliggörs med hjälp av be-
greppet estetiskt erfarande, samt det estetiska erfarandets betydelse för 
meningsskapande och lärande i idrottsutövning. Därefter följer ett avsnitt 
där jag diskuterar för- respektive nackdelar med avhandlingens teoretiska 
ansats i förhållande till andra studier av lärande. Diskussionen avslutas 
med att avhandlingens narrativa angreppssätt sätts i dialog med andra 
studier vad gäller möjligheten att undersöka meningskapande och lärande i 
idrottsutövning. 

Vilket meningsskapande och lärande synliggörs i idrottsutövarnas 
berättelser? 
I avhandlingen betraktas meningsskapande och lärande som tätt samman-
länkade på så sätt att meningsskapande får direkta konsekvenser för rikt-
ningen som lärande antar. Genom att genomföra undersökningen med 
utgångspunkt från Deweys (1934/2005) definition av estetiskt erfarande 
synliggörs meningsskapande och lärande som har tydlig koppling till käns-
lor och förnimmelser, men icke desto mindre inte kan reduceras till att 
endast handla om vad en enskild människa känner och förnimmer. Av-
handlingens resultat visar att flertal element av erfarande – fysiska, menta-
la, materiella, sociala, kulturella och historiska – samverkar i den dynamis-
ka och mångfasetterade process som meningsskapande och lärande i id-
rottsutövning utgör. 

Avhandlingens resultat synliggör meningsskapande där vanan spelar roll 
för den mening som skapas och, följaktligen, även får betydelse för det 
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lärande som sker. I avhandlingens första delstudie karakteriseras samtliga 
studentberättelser om idrottsutövande av om studenten erfar sig vara van 
eller mindre van vid den aktuella idrottsutövningen och om studenten erfar 
idrottsutövandet som behagligt eller obehagligt. I studenternas menings-
skapande var inte vanan och känslan av behaglighet kopplade till varandra 
på ett enkelt sätt, exempelvis genom att den vane också är den som erfar 
behaglighet. I stället samverkade elementen vana och känsla med element 
som den fysiska kroppen, instruktion, övning, andra spelare, föreningsid-
rott och TV-idrott på ett sätt som ledde en del studenter i riktning mot ett 
positivt estetiskt erfarande, medan elementen av erfarande ledde andra 
studenter i riktning mot ett negativt estetiskt erfarande. Att denna process 
var motsägelsefull, visas exempelvis av Anne som beskriver erfarandet av 
att gilla snabba och fartfyllda spel samtidigt som hon beskriver obehaget 
av rörigt spel och hårda bollar. Det meningsskapande och lärande som 
synliggörs i studenternas berättelser med utgångspunkt från estetiskt erfa-
rande tar utgångspunkt i vanan, men inte vana som något organiskt förut-
bestämt (Dewey, 1922/1988), utan vana i transaktion mellan individ och 
omgivning. 

Genom att undersöka idrottsutövares berättelser med utgångspunkt från 
estetiskt erfarande synliggörs meningsskapande och lärande kopplat till 
värden. Det estetiska erfarandet är normativt och inte något neutralt 
”gott” som exempelvis Coutts (1982), Gibbons och Bressan (1991), och 
Miller (1987) utgår ifrån i sin forskning genom att ensidigt framhålla este-
tiskt erfarande i idrottsutövning som en gynnsam utvecklingsfaktor för 
skolidrott, eller som något som kan komma tillrätta med de mindre goda 
aspekterna av tävlingsidrott. Avhandlingens resultat ligger mer i linje med 
studier gjorda av Gard (2006a; 2006b), som visar att estetiska värden i 
termer av vad som bedöms som ”förmåga” i idrottsutövning inte är något 
neutralt eller enbart positivt, utan något som alltid sker i ett socialt sam-
manhang. Gard (2006b) framhåller att estetiskt erfarande inte kan ses i 
termer av att vara gott eller dåligt, utan estetiskt erfarande behöver utsättas 
för kritisk granskning inom ramen för forskning. Avhandlingens använd-
ning av Deweys (1934/2005) estetikbegrepp, i kombination med PEA, kan 
därmed vara ett svar på det behov av mer kritiska studier som Gard 
(2006b) efterlyser. Inom ramen för Deweys (1934/2005) estetikbegrepp 
blir estetiskt erfarande aldrig kopplat till någon särskild idrottsutövning – 
så som att dans skulle vara mer ”estetiskt” än handboll – och estetiskt 
erfarande är inte heller vare sig ont eller gott i sig, utan en nödvändig di-
mension som får konsekvenser för meningsskapande och lärande. I av-
handlingens tredje delstudie som synliggör värden i meningsskapande inom 
ramen för idrottslärarutbildning, visar såväl Alex som Ellens estetiska erfa-
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rande av gymnastik att deras erfarande har flera dimensioner som inte 
enkelt kan inordnas i ”bra” eller ”dåligt”. Såväl Alex som Ellen skapar 
mening kring utförande av svåra övningar eller övningar som är läskiga att 
göra. I Alex berättelse är det estetiska erfarandet av dessa övningar inte 
något som lägger hinder för hans sätt att skapa mening om sig själv på ett 
positivt sätt, medan det för Ellens del innebär att hon skapar mening om 
sig själv så som varande feg. I båda berättelserna tillmäts svåra övningar 
värden som är knutna till prestation och mod, men i det ena fallet leder det 
till det estetiska omdömet ”ingen fara alls” (Alex) och i det andra fallet till 
”det var inte kul att inte våga” (Ellen). Med utgångspunkt från Alex och 
Ellens berättelser är svåra övningar i gymnastik vare sig ”estetiska” eller 
”icke-estetiska”. I stället är de svåra övningarna element av erfarande som 
såväl Alex som Ellen erfar estetiskt och det är hur elementet ”svåra öv-
ningar” sammanfaller till en fulländad helhet, respektive inte sammanfaller 
till en fulländad helhet med andra element av erfarande, som avgör ”de 
svåraste övningarnas” estetiska kvalitéer. Med utgångspunkt från Deweys 
(1934/2005) estetikbegrepp blir frågan huruvida idrottstövning är en 
konstform eller ej (se exempelvis Best, 1986; Wertz, 1985; Boxill, 1984; 
Kupfer, 1984) inte någon relevant fråga, eftersom intresset förskjuts från 
att definiera estetiskt erfarande till att se efter hur estetiskt erfarande an-
vänds inom ramen för idrottsutövande. Att denna förskjutning är av intres-
se för idrottsdidaktisk forskning får stöd av bland annat Kirk (2006) som i 
sin översikt över forskning om lärande i idrottsutövning framhåller bristen 
på studier om hur lärande går till.   

Slutligen visar avhandlingens resultat att undersökning med utgångs-
punkt från estetiskt erfarande synliggör meningsskapande och lärande i 
idrottsutövning så som varande knutet till människors estetiska kroppslig-
görande av idrottsutövning. I det estetiska kroppsliggörandet av idrottsut-
övning spelar känslor och förnimmelser stor roll, men det är sammanfal-
landet med annat erfarande så som exempelvis det sociala sammanhanget, 
den fysiska miljön, tidigare erfarande och historisk tidpunkt som det este-
tiska kroppsliggörandet får sin mening. Lärande i idrottsutövning handlar 
då inte om kropp som en substantiell enhet där kroppen är en passiv mot-
tagare av utifrån kommande sociala, fysiska eller historiska faktorer, utan 
kroppsliggörande är handling. Värdet av att undersöka estetiskt erfarande i 
idrottsutövning i termer av handlingar framhålls av såväl Meckbach och 
Söderström (2002) som Stelter (2006). Kroppliggörande som handling 
visas i avhandlingen genom Murakamis berättelse om långdistanslöpning. 
Berättelsen visar att det inte är Murakamis fysiska kropp i termer av två 
ben som utgör idrottsutövandet, utan det är att i högsommartid röra sig 
längsmed den grekiska landsvägen år 1983. Murakami kroppsliggör denna 
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förflyttning estetiskt genom erfarandet av att springa sträckan för första 
gången (brist på tidigare erfarande), att springa ensam med bara en följebil 
som sällskap (det sociala sammanhanget), den brännande solen (den fysis-
ka miljön) och att befinna sig på sträckan Athen-Marathon cirka 2500 år 
efter att en löpare tillryggalagt sträckan för första gången (historisk tid-
punkt). Dessa exempel på element av erfarande sammanfaller i Murakamis 
berättelse till ett mångfasetterat estetiskt erfarande som inkluderar erfaran-
det av att vara på väg mot fulländning (han närmar sig mållinjen), men 
även att vara på väg bort från fulländning (han förmår inte att spurta i 
mål). Analysen av Murakamis berättelse synliggör att hans meningsska-
pande om långdistanslöpning inkluderar såväl erfarande av fullkomning 
som erfarande bort från fullkomning, något som visar att estetiskt erfaran-
de inte behöver vara enkelt och entydigt, utan kan vara motsägelsefullt och 
ge upphov till motstridiga känslor.  

Sammanfattningsvis kan sägas att undersökandet med utgångspunkt i 
estetiskt erfarande visar på meningsskapande och lärande där känsla och 
förnimmelse spelar en central roll, men där samgåendet med flera element 
av erfarande – fysiska, mentala, sociala, kulturella och historiska – avgör 
riktningen på det estetiska erfarandet med avseende på om erfarandet rör 
sig mot eller bort från fullkomnande. Undersökandet synliggör menings-
skapande och lärande där vana är av betydelse, men där vanan inte är or-
ganiskt förutbestämd eller endast utgör mönster i den omgivande miljön. 
Vana återfinns i transaktionen mellan individ och omgivning. I denna pro-
cess är det estetiska erfarandet av betydelse, något som kommer att utveck-
las i nästkommande avsnitt. I relationen mellan idrottsutövare och situa-
tion där utövandet sker (sådant det kommer till uttryck i berättelser) visar 
undersökandet på meningsskapande och lärande där individens estetiska 
kroppsliggörande av idrottsutövning är väsentligt för hur individen tar sig 
vidare i situationen. 

Vilket betydelse har estetiskt erfarande för meningsskapande och 
lärande i idrottsutövning? 
En förutsättning i avhandlingen för att kunna undersöka det estetiska erfa-
randets betydelse för meningsskapande och lärande är att följa Wittgen-
steins (1958/1996; 1966) uppmaning att se till hur estetiskt erfarande 
kommer till användning i olika språkspel – i det här fallet berättelser – och 
hur detta bidrar till att föra den beskrivna aktiviteten vidare. I avhandling-
en kombineras denna utgångspunkt med Deweys (1934/2005) förståelse av 
transaktion så som varande den process där individ och omgivning påver-
kar och påverkas av varandra. I transaktionen ligger möjligheten att skilda 
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enheter sammanfaller till harmoniska helheter och det är i detta samman-
gående – eller brist på sammangående – som det estetiska erfarandet får 
betydelse för individens meningsskapande och lärande. 

I delstudie två visas hur Diskis estetiska erfarande av att åka skridskor 
har betydelse för meningsskapande och det lärande hon väljer att berätta 
om. I sin berättelse använder Diski estetiska omdömen på ett normativt 
sätt vilket får betydelse för den mening hon ger olika handlingar. Det este-
tiska erfarandet av skridskoåkning så som varande gåtfullt och magiskt gör 
det till ett handlande med särskilda kvalitéer. Det estetiska erfarandet av 
gåtfullhet och magiskhet gör skridskoåkningen till en aktivitet skild från 
det vardagliga livet. Att individer använder estetiska omdömen på ett nor-
mativt sätt visas även av forskning genomförd av Jakobson och Wickman 
(2008; Wickman, 2006). Deras studier visar hur estetiskt erfarande har 
betydelse för vad som anses önskvärt och inte önskvärt inom ramen för 
olika miljöer. Denna betydelse är också synlig i Diskis meningsskapande 
om skridskoåkning. I Diskis sätt att skapa mening om skridskoåkning ex-
kluderas ett antal element av erfarande medan andra, som exempelvis 
känslan av att susa fram utan motstånd, inkluderas. I sin berättelse inklu-
derar Diski olika hårda underlag som betong och klippor förekommande 
utanför skridskobanan; medan hon däremot exkluderar andra åkare på 
isen. Diskis estetiska erfarande av friheten i skridskoåkningen får betydelse 
för vad som inkluderas och exkluderas i hennes sätt att skapa mening om 
skridskoåkning. Analysen av Diskis berättelse visar i flera avseenden på 
likheter med det sätt varpå estetiskt erfarande får betydelse för menings-
skapande och lärande för deltagarna i Jakobsons och Wickmans studier 
(2008: Wickman, 2006). Deltagarna i denna forskning använder estetiska 
omdömen som ett led att föra aktiviteten vidare, något som även är synligt 
i Diskis berättelse. I Diskis sätt att skapa mening om skridskoåkning an-
vänds estetiska omdömen om isens hårdhet, dess plana yta och känslan av 
att susa fram utan motstånd på ett sätt som visar på Diskis möjlighet att ta 
sig vidare i skridskoåkningen i syfte att erfara frihet. 

Hur det estetiska erfarandet får betydelse för meningsskapande visas 
också i delstudie tre. I sina berättelser använder idrottslärarstudenter este-
tiska omdömen på ett normativt sätt som har betydelse för deras sätt att 
skapa mening om gymnastik eller basket. Detta normativa sätt att använda 
estetiska omdömen inom ramen för en institutionell miljö har likheter med 
studenters och elevers användning av estetiska omdömen i Jakobsons och 
Wickmans forskning (2008; Wickman, 2006). I likhet med Jakobsons och 
Wickmans studier är idrottslärarstudenternas användning av estetiska om-
dömen inte något neutralt eller enbart personligt, utan normativt och pekar 
på den smak för gymnastik eller basket som råder i inom ramen för det 
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aktuella idrottslärarprogrammet. Idrottslärarstudenternas meningsskapan-
de visar på variationer i förhållande till den rådande smaken inom denna 
institutionella miljö. Sådan den institutionella mijön framträder i studen-
ternas berättelser. En del studenter delar och förverkligar denna smak. 
Deras estetiska erfarande av att utföra svåra övningar utmynnar i ett me-
ningsskapande där svåra övningar är rimliga och adekvata inslag i gymnas-
tik. Andra studenter delar till stora delar den rådande smaken och kan 
navigera mellan denna smak och andra smaker på ett lyckosamt sätt. Detta 
sätt att skapa mening visas exempelvis i Alex berättelse. Alex estetiska 
erfarande av övningar så som varande ”läskiga” har betydelse för den me-
ning han ger sitt utförande av dem: att utföra svåra övningar var ”ingen 
fara alls” men han föredrar att öva gymnastik på annat sätt. Det finns även 
studenter som tycks dela den rådande smaken men inte lyckas handla efter 
de normer som smaken påbjuder – exempelvis att våga göra svåra övningar 
– något som visas i Ellens berättelse. Ellen skapar mening om sig själv så 
som varande feg eftersom hon inte vågade göra svåra övningar. Som vi kan 
se av såväl Alex som Ellens berättelse har deras estetiska erfarande, sådant 
det kommer till uttryck i estetiska omdömen, betydelse för deras menings-
skapande och för den riktning som lärandet antar. Genom de estetiska 
omdömena skapar Alex och Ellen mening om vad som värderas inom 
gymnastik på idrottslärarprogrammet och vad som bör inkluderas och 
exkluderas i denna typ av idrottsutövning. De estetiska omdömena visar 
också på hur Alex och Ellen skapar mening om sig själva i relation till den 
omgivande situationen, och på vilket sätt som deras estetiska erfarande har 
betydelse för hur de tar sig vidare i aktiviteten gymnastik. 

Sammanfattningsvis kan sägas att avhandlingens resultat visar att este-
tiskt erfarande har betydelse för de normer som synliggörs i idrottsutöv-
ning. Det estetiska erfarandet har betydelse för vad som inkluderas och 
exkluderas i meningsskapandet i idrottsutövning och, som en konsekvens 
av detta, vilken riktning som lärande i idrottsutövning antar. Det estetiska 
erfarandet har också betydelse för hur idrottsutövare skapar mening om sig 
själva i idrottsutövandet. Avhandlingens resultat visar även att det estetiska 
erfarandet har betydelse för hur idrottsutövare tar sig vidare i de aktiviteter 
som framträder i deras berättelser. Avhandlingens resultat ligger därmed i 
linje med de studier av studenter och elever som deltar i naturorienterad 
undervisning som genomförts av Jakobson och Wickman (2008; Wickman, 
2006). 

Ett teoretiskt bidrag till förståelse av lärande i idrottsutövning 
Avhandlingens teoretiska bidrag vilar på en pragmatisk förståelse av este-
tiskt erfarande, meningsskapande och lärande sådana dessa begrepp är 
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formulerade av Dewey (1934/2005; 1938/1997). Avhandlingen utgår också 
från Wittgensteins (1958/1996) ståndpunkt att begrepp får sin betydelse 
genom sin användning inom ramen för olika språkspel. Dessa utgångs-
punkter – som sätter människors handlande i centrum – skapar möjlighet 
att förstå lärande i idrottsutövning som erfarande knutet till känsla och 
förnimmelse, men där andra element av erfarande knutna till fysiska, men-
tala, sociologiska, kulturella och historiska aspekter, utgör väsentliga in-
slag för den mening som skapas och den riktning som lärandet antar. Vär-
det av att kunna undersöka idrottsutövande så som varande knutet till 
känslor och förnimmelser, utan att reducera idrottsutövande till att enbart 
handla om känslor och förnimmelser, framhålls av Evans, Davies och Rich 
(2009) som menar att undersökande av idrottsutövning har lidit brist på 
sådana studier. Avhandlingens teoretiska ansats har även bidragit till att 
synliggöra vanor, värden och människors kroppliggörande av idrottsutöv-
ning så som varande väsentliga aspekter av lärande i idrottsutövning. I 
avsnittet som följer kommer jag nu att diskutera avhandlingens teoretiska 
bidrag i ljuset av de utmaningar som presenterades i inledningen av kap-
pan. 

Hodkinson, Biesta och James (2007a) tecknar ett antal utmaningar för 
varje teori som gör anspråk på att förstå lärande. Väsentligt för lärande är 
bland annat det handlande som är knutet till den som lär sig. Avhandling-
ens teoretiska ansats kan ses som ett möjligt svar på denna utmaning. I 
centrum för förståelsen av lärande ligger idrottsutövares handlande som ett 
sätt att ta sig vidare i idrottsutövning. Avhandlingens studier synliggör dels 
lärande i termer av ett mer förfinat och ändamålsenligt handlande, men 
även lärande i termer av vanor som så väl understödjer som försvårar lä-
rande i en eftersträvansvärd riktning. Ytterligare en aspekt som Hodkin-
son, Biesta och James (2007a) lyfter så som varande väsentligt för lärande 
är de resurser som finns i lärandemiljön. Genom avhandlingens teoretiska 
bidrag utvecklas inte förståelsen för vilka resurser som står att finna i mil-
jön totalt sett, inte heller lämnar avhandlingen svar på frågor som varför 
lärandemiljön inkluderar just dessa resurser. Vad som däremot blir möjligt 
att belysa med hjälp av det teoretiska ramverk som avhandlingen bidrar 
med är vilka resurser som inkluderas, respektive exkluderas, i idrottsut-
övarnas meningsskapande. Detta visas exempelvis av Alex och Ellens be-
rättelser där redskap som ingår i de svåra övningarna är inkluderade i de-
ras sätt att skapa mening, eller i Ellens berättelse om filmning med video-
kamera som en positiv återkoppling på utförandet av hjulningar. Vad som 
visas i avhandlingen är således resurserna i lärandemiljön sådana de kom-
mer till användning i idrottsutövarnas meningsskapande om lärande i id-
rottsutövning. Till dessa aspekter av undersökande av lärande framhåller 
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Hodkinson, Biesta och James (2007a) att det även är betydelsefullt att 
undersöka tiden som ledare och adepter tillbringar tillsammans, deras in-
bördes relationer och andra lärandemiljöer som den lärande ingår i. Vad 
gäller denna aspekt ger avhandlingens teoretiska bidrag stöd för förståelse 
av den lärande i relation till andra personer sådan relationen framträder i 
den lärandes eget meningsskapande. Avhandlingens bidrag är således inte 
att ge en heltäckande bild av samtliga relationer under den aktuella aktivi-
teten, eller de ytterligare lärandemiljöer som den lärande ingår i. Vad som 
däremot blir belyst med hjälp av avhandlingens teoretiska perspektiv är de 
relationer som idrottsutövaren själv väljer att framhålla som väsentliga, 
både vad gäller relationer under den aktuella aktivitet som berättelsen be-
skriver, men även andra miljöer som idrottsutövaren återerinrar sig i rela-
tion till den i berättelsen återgivna miljön. Detta visas exempelvis av Diskis 
berättelse där erfarandet av att åka skridskor på isen kopplas till erfarandet 
av att gå på andra hårda underlag. Denna koppling är kanske inte vad 
forskaren i förstone tänker på när han eller hon formulerar idéer om lä-
randemiljöer, men detta ser jag som en av avhandlingens styrkor, miljöer 
för lärande behöver inte vara institutionella miljöer utan kan vara allehan-
da miljöer där människor vistas. Genom att ge den lärande stort individu-
ellt utrymme att formulera sig – vilket sker när individen får möjlighet att 
formulera sin berättelse utan att påverkas av forskarens följdfrågor – så 
kan lärandemiljöer och deras betydelse upptäckas som kanske annars hade 
blivit förbisedda. Hodkinson, Biesta och James (2007a) framhåller även det 
väsenliga i att förstå lärande med utgångspunkt från de värden som fram-
kommer i sociala och kulturella praktiker. Denna utmaning uppfyller av-
handlingens teoretiska bidrag genom att det ger möjlighet att synliggöra 
värden i lärande i idrottsutövning. I Diskis berättelse visas vad som sker 
när kontrasterande värden möts i hennes erfarande av konståkning. Diski 
använder uttryck som ”gåtfullt” och ”magiskt” på ett normativt sätt som 
visar att hennes åkning på isen har estetiska kvalitéer som gör skridskoåk-
ningen till en aktivitet skild från vardagen. I Alex och Ellens sätt att skapa 
mening om svåra övningar i gymnastik framträder övningar så som knutna 
till särskilda värden där vissa övningar kan vara svåra. Att inte klara dessa 
övningar gör att Ellen värderar sig själv som feg. 

Ovanstående resonemang har pekat på fördelarna med avhandlingens 
teoretiska bidrag i relation till de utmaningar som Hodkinson, Biesta och 
James (2007a) formulerar vad gäller att undersöka lärande. I presentatio-
nen av utmaningar lyfter forskarna också ett antal aspekter som avhand-
lingens teoretiska bidrag inte omfattar. Dessa utmaningar handlar om att 
undersöka handlande knutet till lärare, betygsättning, skolans organisation 
och den yrkesmässiga och akademiska kultur som finns i den aktuella lä-
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randemiljön. Att inte inkludera dessa utmaningar kan sägas vara till av-
handlingens nackdel. Min intention med arbetet har dock inte varit att 
kunna inkludera samtliga utmaningar inom ramen för avhandlingsprojek-
tet, något jag också redovisar redan i inledningen av kappan. Jag har 
främst betraktat Hodkinsons, Biestas och James (2007a) utmaningar som 
riktmärken för vad jag kan uttala mig om med utgångspunkt från avhand-
lingens resultat. Vad jag gör anspråk på vad gäller avhandlingens teoretis-
ka bidrag är således att belysa meningsskapande och lärande ur idrottsut-
övares perspektiv med avseende på handlande som ett sätt att ta sig vidare 
i idrottsutövning. Jag gör även anspråk på att teorin kan belysa vilka vär-
den som är knutna till idrottsutövande och vad det får för betydelse för 
meningsskapande och lärande.  

Ett metodologiskt bidrag till undersökande av lärande  
i idrottsutövning  
Avhandlingens metodologiska bidrag tar avstamp i Wittgensteins 
(1958/1996) uppmaning att studera fenomen – så som estetiskt erfarande, 
meningsskapande och lärande – genom att se till fenomenens användning i 
olika språkspel. I avhandlingen kombineras denna uppmaning med Deweys 
(1938/1997) kontinuitetsprincip som beskriver hur varje nytt erfarande 
innehåller något av föregående erfarande, samtidigt som erfarandet också 
inkluderar förändring eftersom ingen situation är identisk med de föregå-
ende. Dessa två utgångspunkter lägger grunden till det transaktionella an-
greppssätt som genomsyrar avhandlingen och där ett genomlevandeper-
spektiv (Öhman, 2006) med fokus på människors handlande har styrt ana-
lytiska vägval i avhandlingens studier. Avhandlingens metodologiska bi-
drag utgörs av en vidareutveckling av praktisk epistemologisk analys, PEA 
(Wickman & Östman, 2002a; 2002b) med avseende på estetiska omdömen 
(Jakobson & Wickman, 2008; Wickman, 2006) som ett verktyg för att 
kunna analysera skrivna berättelser. Bidraget utgörs även av möjligheten 
att undersöka estetiskt erfarande i skrivna berättelser med hjälp av verkty-
get estetiska händelser. Ett övergripande bidrag är även prövningen av PEA 
som analytiskt verktyg för att undersöka lärande i idrottsutövning, då PEA 
tidigare bara använts i didaktiska studier inom naturorienterad undervis-
ning. I nästkommande avsnitt kommer jag att föra en diskussion om av-
handlingens metodologiska bidrag i relation till de utmaningar som inled-
ningsvis tecknades i kappan. 

Även vad gäller angreppssätt så tecknar Hodkinson, Biesta och James 
(2007a) ett antal utmaningar för undersökningar av lärande. Dels handlar 
utmaningarna om en tendens att individuella olikheter och individuellt 
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lärande försvinner då fokus ligger på social interaktion, handlande och 
deltagande. Föreliggande avhandling svarar upp mot denna utmaning ge-
nom att ge utrymme åt individuella berättelser om idrottsutövande där 
varje idrottsutövares unika kombination av element av erfarande som 
sammanfaller, respektive inte sammanfaller, till en estetiskt tilltalande hel-
het, speglar ett individuellt meningsskapande och lärande. Hodkinson, 
Biesta och James (2007a) framhåller även problemet med att fokusera den 
specifika miljö där lärandet sker utan att till fullo beakta vidare sociala, 
kulturella och strukturella influenser. I avhandlingen hanteras denna ut-
maning genom att se individers handlande så som varande transaktionellt. 
Genom detta angreppssätt blir lärande något som är beroende av individ 
och miljös ömsesidiga påverkan. Miljö i detta sammanhang är då inte bara 
den aktuella idrottslektionen vid det aktuella lärosätet, utan miljö är alla 
de element av erfarande – som exempelvis föreningsidrotten eller den me-
diala idrotten på TV – som idrottsutövaren använder för att skapa mening. 
Avhandlingens angreppsätt möjliggör således inte en fullständig undersök-
ning av alla sociala, kulturella och strukturella influenser som kan tänkas 
inverka på det aktuella lärandet i idrottsutövning, vilket kan vara en nack-
del. Dock ger avhandlingens angreppssätt möjlighet att belysa de sociala, 
kulturella och strukturella element i lärandet som idrottsutövaren använder 
sig av för att ta sig vidare i idrottsutövandet. Vad avhandlingen belyser blir 
då de influenser som idrottsutövaren lyfter fram som väsentliga för honom 
eller henne. Den tredje utmaningen som Hodkinson, Biesta och James 
(2007a) framhåller handlar om en tendens att tona ner frågor om ojämlik-
het och makt inom och utom lärandemiljön. Vad gäller denna utmaning 
visar avhandlingens studier av värden i lärande i idrottsutövning att frågor 
om spänningsförhållanden mellan olika värden i högsta grad är närvarande 
i idrottsutövares meningsskapande och lärande. Detta visas exempelvis i 
Ellens berättelse där trots att hon kan hjula, så erfar Ellen sitt eget delta-
gande som misslyckat och hon skapar mening om sig själv som feg. Hod-
kinson, Biesta och James (2007a) formulerar också utmaningen att genom-
föra undersökningar av lärande utan att särskilja individen från de sociala 
strukturer som påverkar individen genom att antingen sätta fokus på indi-
vid eller på det sociala, i stället för att inkludera båda. Denna utmaning 
bemöts i avhandlingen genom att se individers erfarande vare sig som en-
bart individuellt, eller så som varande enbart en del av en social struktur. 
När Ellens meningsskapande leder i en riktning där det blir rimligt att se 
sitt eget deltagande i gymnastik som mindre framgångsrikt, är detta inte ett 
meningsskapande som bara har sin grund i Ellen som individ. Att inte göra 
svåra övningar i gymnastik blir bara rimligt i ett specifikt socialt och kultu-
rellt sammanhang. Samtidigt får inte utförandet av svåra övningar sin me-
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ning enbart genom den omgivande situationen. I studenternas berättelser 
visas skilda sätt att skapa mening kring svåra övningar och där Ellens sätt 
att skapa mening, är ett möjligt sätt bland flera. Slutligen lyfter Hodkinson, 
Biesta och James (2007a) en sista utmaning vad gäller att undersöka läran-
de. Denna utmaning handlar om tendensen att uppmärksamma kognition 
snarare än att se lärande som något praktiskt och kroppslig. I avhandling-
en ligger fokus på idrottsutövares skrivna berättelser om idrottsutövande. 
Då detta är empiri som består av ord, skulle man kunna dra slutsatsen att 
det då enbart handlar om idrottsutövandets kognitiva aspekter. Detta blir 
möjligt om man ser kropp och medvetande som två skilda substantiella 
enheter, eller språk som något skilt från handling. Det angreppssätt som 
avhandlingen vilar på ser dock inte kropp och medvetande som två sub-
stantiellt skilda enheter. Idrottsutövande förstås i termer av kroppsliggö-
rande där såväl kropp som medvetande, känsla och förnimmelse, samt ett 
flertal andra element av erfarande ingår. Att berätta om idrottsutövande 
blir på så vis såväl kroppsligt och praktiskt då skilda element av erfarande 
på ett tydligt sätt kommer till användning i idrottsutövarnas meningsska-
pande. En av avhandlingens utgångspunkter är att det är problematiskt att 
betrakta idrottsutövande i termer av att egentligen bli till via den fysiska 
kroppen. Exemplet med Murakamis löpning visar att löpningen inte i hu-
vudsak handlar om att ha två ben, eller att löpning enbart handlar om 
förnimmelsen av att benen rör sig. I ställer består det estetiska erfarandet 
av en mängd element av erfarande som tillsammans utgör löpningen. I 
sammanhanget är det viktigt att förtydliga att löpningen inte heller egentli-
gen blir till när idrottsutövaren återerinrar sig tidigare erfarande i en berät-
telse. För att förstå lärande i idrottsutövning är en av avhandlingens ut-
gångspunkter, att det inte är meningsfullt att värdera idrottsutövande i 
termer av utförande (egentligt) eller tankar om (inte egentligt). Bruket att 
göra en dualism (utförande – tankar) som utgångspunkt för förståelse och 
undersökande av idrottsutövning har såväl Dewey som Wittgenstein visat 
är föga fruktbart. 

Avhandlingens centrala bidrag 
Jag vill avslutningsvis framhålla vad jag ser som avhandlingens mest cen-
trala bidrag. Det mest väsentliga som avhandlingsarbetet har resulterat i är 
möjligheten att förstå och undersöka lärande i idrottsutövning som en 
komplicerad och mångfasetterad process. Det komplicerade och mångfa-
setterade ska inte förstås som i huvudsak handla om det irrelevanta eller 
slumpmässiga. I stället består det komplexa och mångfasetterade i att mot-
stridigt estetiskt erfarande – som exempelvis känslan av glädje och frustra-
tion – kan existera i samma händelseförlopp vid ett och samma tillfälle. 
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Genom att undersöka idrottsutövares meningsskapande och lärande med 
utgångspunkt från estetiskt erfarande, sådant det kommer till uttryck i 
idrottsutövares egna berättelser, blir det möjligt att synliggöra att känslan 
av glädje och frustration kan vara närvarande parallellt på ett sätt som 
leder idrottsutövandet vidare. Dessa motstridiga känslor får inte inverkan 
på handlandet i termer av kvantitet, som att glädjen enkelt uttryckt skulle 
vara lite större än frustrationen och på så sätt leda idrottsutövandet vidare. 
I stället är det känslan av glädje och frustration i relation till särskilda syf-
ten som för idrottsutövandet framåt. Syften är i det här fallet är vare sig 
något som ligger enbart hos idrottsutövaren eller enbart något som står att 
finna i situationen. Vad jag talar om är transaktionella syften som ligger i 
den process där idrottsutövare och situation påverkar och påverkas av 
varandra. Det meningsskapande och det lärande som sker, sker i relation 
till särskilda syften. Det är med hjälp av att inkludera handlande i relation 
till syften som en undersökning av idrottsutövande blir möjligt i avhand-
lingen.  

Att meningsskapande och lärande kan vara estetiskt erfarande som in-
kluderar flera element och där motstridiga känslor kan existera samtidigt, 
visas i de berättelser som ingår i avhandlingen. I Annes meningsskapande 
om handbollsutövande finns såväl erfarandet av att gilla snabba och fart-
fyllda spel, som erfarandet av det obehagliga i att spelare springer rätt in i 
henne. I Ellens berättelse framträder erfarandet av att kunna hjula bra och 
att det är kul parallellt med erfarandet av att vara feg och inte våga. I sin 
berättelse om långdistanslöpning skapar Murakami mening om såväl gläd-
je som frustration när mållinjen dyker upp. Genom att analysera ovanstå-
ende erfarande med hjälp av PEA, skapas möjlighet att förstå hur männi-
skor skapar mening om idrottsutövning och vilken riktning deras lärande 
antar. Denna möjlighet kan lägga ytterligare pusselbitar till förståelsen av 
lärande i idrottsutövning och min förhoppning är att detta arbete – i sin 
förlängning – kan bidra till att välfungerande miljöer för lärande skapas så 
att människor ska kunna lära idrottsutövande på bästa sätt. 

Summary 
The background of the study is outlined in the first chapter. Aesthetic ex-
periences are described as experiences that often appear when people are 
involved in sport. As people spontaneously use aesthetic judgments to 
make meaning of their sporting activity, a fruitful explorative starting 
point is to take these aesthetic experiences into consideration when study-
ing learning (Wickman, 2006). However, exploring learning in sport in-
volves challenges that scholars have to address if they are to arrive at suc-
cessful outcomes. In the study I draw on the conclusions made by Hodkin-
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son, Biesta and James (2007) relating to key weaknesses in current situated 
learning theory and, with specific attention to sport, on those made by 
Quennerstedt, Öhman and Öhman (2011). I also pay attention to prob-
lems connected with the different ways in which ‘the body’ has been con-
ceptualised in research about learning in sport, as described by Evans, Da-
vies and Rich (2009) and Larsson and Quennerstedt (submitted). On the 
basis of this backdrop of research, the aim of the study is to explore the 
significance that aesthetic experience has for learning in sport by analysing 
narratives written by different sports learners in a variety of educational 
contexts. The main purpose of the thesis is to make a theoretical and 
methodological contribution to the field of examining learning in sport. 

In Chapter 2, the study is placed at the interface of existing research 
within the field of learning in sport, aesthetic learning and narrative research 
on learning in sport. The field of learning in sport is presented in the sections 
describing time-based research and research within the classroom ecology. 
Following this, cognitive and constructivist perspectives on learning in sport 
are presented, together with situated and pragmatist perspectives. This part 
of Chapter 2 ends with a description of studies of learning as the develop-
ment of motor skills and an overview of the French didactique tradition. The 
field of aesthetic learning in sport is presented as sport as a form of art. The 
presentation includes a description of studies exploring aesthetic learning 
from a spectator perspective and continues with a description of aesthetic 
learning from a performer perspective. The field of research of aesthetic lear-
ning in sport is described as a field that is handicapped by the lack of a theo-
retical base and the lack of research traditions for investigators to follow. As 
a consequence of this, the studies in this thesis rely on research conducted in 
the field of science education. The final field of research covered is that of 
narrative research in sport. This field is presented from the angle of studies 
undertaken in order to explore PETE teachers and their professional learning 
and studies conducted with a view to developing analytical tools and forms 
of presentation of narrative research.  

Chapter 3 describes the study’s theoretical frameworks and central con-
cepts. The thesis is based on the theoretical framework presented by John 
Dewey and Ludwig Wittgenstein. The concepts of aesthetic experience, mea-
ning-making and learning are used in the way that Dewey (1934/2005; 
1938/1997) described them. In an attempt to understand these concepts in 
people’s lives, Dewey’s (1938/1997) principle of continuity is of importance, 
as is Wittgenstein’s (1958/1996) principle of the meaning of a word or an 
utterance being related to its use in a language game. Dewey’s (1938/1997) 
principle of continuity means that prior experiences are made use of in cur-
rent experiences. That these are made continuous can be decided through 



142 I NINITHA MAIVORSDOTTER Idrottsutövandets estetik 
 

their consequences, since people proceed with their doings towards a purpo-
se and fulfilment. In this way, every experience influences our future experi-
ences and hence what we can make sense of and learn. It is in this process of 
proceeding towards purposes and fulfilment that aesthetic experience fills a 
function in people’s lives. In the thesis, aesthetic experience is understood as 
people’s experiences of actions moving towards or away from the fulfilment 
of certain purposes in specific situations (Dewey, 1934/2005). A positive 
aesthetic experience is a moment when divergent elements of experience 
culminate in a satisfying wholeness or fulfilment. Aesthetic judgments are 
significant here, i.e. when people judge actions as moving away or towards 
fulfilment (Wickman, 2006; Jakobson & Wickman, 2008). An aesthetic 
judgment is operationally defined “as utterances or expressions that either 
deal with feelings or emotions related to experiences of pleasure or displea-
sure, or that deal with qualities of things, events or actions that cannot be 
defined as qualities of the object themselves, but rather are evaluations of 
taste, for example about what is beautiful or ugly” (Wickman, 2006, p. 9). It 
is in this connection to language that Wittgenstein’s ideas complement De-
wey’s principle of continuity. Wittgenstein (1958/1996) stresses that the 
meaning of a word or an utterance is related to its use in a language game 
that is the activity into which language is woven. Therefore, if we want to 
explore the meaning of aesthetic experience, we should look at how aesthetic 
judgments are actually used. 

The research methodology is presented in Chapter 4. The investigation is 
conducted through four case studies. The participants and the data collec-
tion are described in the chapter and ethical considerations are clarified. 
The chapter also includes a presentation of the analytical approach. Dra-
wing on the work of John Dewey, the later works of Ludwig Wittgenstein 
and socio-cultural approaches, practical epistemology analysis (PEA) 
(Wickman 2004; Wickman and Östman 2002a; 2002b) with a focus on, in 
this case, aesthetic judgments, has been developed for the purpose of analy-
sing meaning-making processes (Wickman 2006; Jakobson and Wickman 
2008). PEA is designed to explore the direction that meaning-making takes 
as a result of situated transactions occurring in educational situations. PEA 
starts by trying to identify the purposes of the activity to be explored. 
Three PEA analytical concepts are used, namely (i) gaps, (ii) relations and 
(iii) encounters (Wickman and Östman 2002a). After having identified the 
purposes for the students’ participation, the next step in the analysis is to 
identify (i) gaps that emerge from these purposes. For example, if a stu-
dent’s purpose is to become a better athlete, this purposecould be said to 
open up a gap in the storytelling between the student as an athlete at the 
beginning of the lesson and the athlete that appears at the end of the les-



 NINITHA MAIVORSDOTTER Idrottsutövandets estetik I 143 
 

son. Thus, in order to continue the story, the student has to fill the gap 
between being an athlete and becoming a better athlete with relations. 
Studies (Jacobson and Wickman 2008; Wickman 2006) show that people 
use aesthetic judgments when the meaning-making of an experience moves 
towards fulfilment of the situation (having a positive aesthetic experience) 
or moves away from fulfilment of the situation (having a negative aesthetic 
experience). For example, if a student describes the gymnastics lesson in 
terms of “feeling great”, we can see that the student experiences the lesson 
as moving towards the fulfilment of his or her purpose of becoming a bet-
ter athlete. On the other hand, if a student describes that (s)he has been “a 
chicken”, we can see that (s)he experiences the lesson as moving away 
from fulfilment of his or her purpose of becoming a better athlete. Aesthe-
tic judgments thus provide us with information about how the student 
judges his/her possibilities of successfully participating in the lesson. In this 
analytical context, a (ii) relation is a statement or utterance that construes 
a connection between the entities of experience. A relation concerns what 
the case is or how certain things are valued. Values are often aesthetic 
judgments about desires or taste. For example, if a student makes positive 
aesthetic judgments about having the nerve to do all the exercises set in the 
gymnastics lesson, this relation will show what kind of behaviour the stu-
dent values in this situation. In construing relations, the student also desc-
ribes some of the things that were encountered in these experiences. For 
example, these (iii) encounters can involve fellow students, the equipment, 
or the student’s previous experiences. The relations that are construed 
when the student describes the different encounters illuminate the connec-
tion between the student and the situation as a whole. 

 The first study of the thesis is presented in Chapter 5. This study can be 
seen as a theoretical approach to exploring what kind of learning appears 
in stories written by PETE students about their participation in handball 
and basketball in a Swedish PETE programme. As an analytical starting 
point, aesthetic experience is used in order to highlight the students’ mea-
ning-making and its consequences for learning. The study shows how the 
students’ aesthetic experiences of being familiar or not being familiar with 
handball or basketball, and their aesthetic experiences of pleasure or disp-
leasure, are involved in their meaning-making in a way that informs their 
learning in certain directions. Although feelings and perceptions are impor-
tant elements of the students’ aesthetic experiences, they are not the only 
elements described in the students’ stories. Social, cultural and historical 
elements are also included in the students’ experiences of actions moving 
towards or away from fulfilment. 
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Chapter 6 presents the second study in the thesis. The purpose of this 
study is to suggest and illustrate a methodological approach for studies of 
learning in sport in order to investigate and clarify the relation between 
how people learn and the settings or context in which they learn. A practi-
cal epistemology analysis (PEA) with a focus on aesthetic judgments is 
suggested as a way of developing a valuable approach for investigating 
situated learning. The approach is illustrated by an analysis of a biographi-
cal story written by the English author Jenny Diski. As can be seen from 
the illustration, the significance of aesthetic experience for learning beco-
mes visible when Diski tells us about skating as a child. By using PEA to 
examine aesthetic experience – operationalised through the aesthetic judg-
ments the author includes in the story – the study sheds light on the rela-
tion between the skater and the situation in which the skating takes place. 
The fact that aesthetic judgements are used by the author normatively to 
decide what is to be included and excluded in skating, and also that aesthe-
tic judgements are used to make relations between the skater and her life as 
a whole, facilitates an exploration of the relation between the sports lear-
ner and the life situation in which learning is situated. 

The third study of the thesis in included in Chapter 7. The study is an 
empirical study exploring aesthetic experience with a focus on the values in 
meaning-making that appear in PETE students’ stories about participating 
in gymnastics and basketball in a Swedish PETE programme. The aim of 
the study is to explore the significance of aesthetic experience for values in 
meaning-making in sport and how we can understand these values. Using 
PEA with a focus on aesthetic judgements in the students’ stories, the study 
shows that the purposes of participating in gymnastics or basketball are to 
develop as athletes and to develop as teachers. There is a clear tendency in 
the stories for the students to experience that they have to become highly 
competent athletes before they can make sense of their development as 
teachers. In fact, the majority of the students do not include development 
as teachers in their stories. In the way the students make sense of gymnas-
tics and basketball, being a competent athlete is positive valued. The stu-
dents’ valuations have aesthetic qualities and are understood as a form of 
hegemonic masculinity influencing the students’ meaning-making. 

In Chapter 8 I present the fourth and last study of the thesis. This empir-
ical study explores the relation between a marathon runner and the situa-
tion in which running is undertaken. The study pays special attention to 
how the marathon runner is ‘bodying’ the world aesthetically as a part of 
his participation in sport. PEA, with a focus on aesthetic events, is sugges-
ted as a way of developing a valuable approach for investigating situated 
learning. The approach is illustrated by an analysis of a biographical story 
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written by the Japanese author Haruki Murakami. As can be seen from the 
illustration, the significance of ‘bodying” the world aesthetically as part of 
participating in the act of running is visible in Murakami’s story. By using 
PEA to examine aesthetic experience – operationalised through the aesthe-
tic events the author includes in the story – the study sheds light on the 
relation between the runner and the situation in which running takes place. 
The fact that Murakami describes aesthetic experiences of feeling happy 
and feeling mad as existing side by side in the same aesthetic event shows 
that aesthetic experiences are complex and full of nuances, and that fee-
lings of pleasure or displeasure do not fully explain whether an aesthetic 
experience is positive or not. 

In the final chapter, the results from the studies are concluded and inter-
preted within the framework provided in the first chapter. The thesis’ theo-
retical contribution consists of the development of exploring learning in 
sport as connected to emotions and perceptions, where other elements of 
experience, such as the social, cultural, historical, physical and mental, are 
also important. Examining learning in the light of aesthetic experience 
contributes to examining emotions and perceptions as part of sport witho-
ut reducing the learning to only consisting of emotions and perceptions. 
The results of the thesis also contribute to the possibility of exploring valu-
es in learning in sport and shed light on the importance of habits (feelings 
of familiarity) when learning sport. How people are ‘bodying’ the world 
aesthetically as part of their participation in sport has also been shown in 
one of the studies. The methodological contributions of the thesis consist 
of the development of PEA to also include examinations of written texts. 
Furthermore, one of the studies includes the development of aesthetic 
events as a tool for exploring aesthetic experience in sport. Finally, a 
methodological contribution is made by using PEA to examine sport, given 
that in the past PEA has only been used in studies of science education. 
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