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”Det är halvidrott, kanske lite mer än 
halvidrott”

I Sverige domineras barns idrottande av den organiserade föreningsidrotten. 
Samtidigt har det under senare år framkommit att idrottsföreningarna tappar 
medlemmar. Det finns också en kritik i samhället mot att föreningarna 
bedriver en verksamhet enbart för de bästa barnen och inte för barnens bästa. 
Riksidrottsförbundet och staten har sett ett behov av att utveckla alternativa 
verksamheter för att den organiserade föreningsidrotten ska behålla sin position 
i samhället. En del i att utveckla idrotten är att organisera idrottsskolor, där barn 
under lekfulla former ska få prova på olika idrotter. Det har saknats kunskap om 
hur barn upplever idrottsskolor. Avhandlingens syfte är att öka kunskapen om 
och fördjupa förståelsen för barns upplevelser av idrottsskolan och verksamhetens 
betydelse för barns idrottande. Studien tar stöd i vad som kallas för den ”nya” 
barndomssociologin, vilket innebär att barnet sätts i centrum som en aktiv agent 
i de sociala processerna.

Avhandlingen bygger på tre intervjustudier av tre skilda idrottsskolor, innefattande 
individuella intervjuer med barn och deltagande vuxna, fokusgruppsintervjuer 
med barn och individuella intervjuer med barn fyra år efter att de avslutat sin 
medverkan i en idrottsskola. Resultatet från studierna analyseras och diskuteras 
utifrån frågan om idrottsskolor är för alla barn, och vad det kan betyda att vara 
med i en idrottsskola. Utmaningen i framtida satsningar ligger i att utveckla 
idrottsskolor utifrån barns skilda syn på och upplevelser av idrott.
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Abstract 
 
The aim of the dissertation was to investigate children’s views on and 
experiences of The Sport for All programme in school (SAP) 
(idrottsskolan) and the significance of the activities for children’s 
”sports childhood”. The purpose of the SAP is to give children an op-
portunity to try different sports, with a focus on play and motor learn-
ing rather than organized competition. The Swedish Sports Federa-
tion (RF) points to the importance of new strategies in order to con-
tinue to be an attractive leisure activity among young people.  
 
The study is anchored in the so-called “new sociology of childhood”. 
Such a standpoint is based on that children are competent social ac-
tors with agency. Following that, children by themselves are actively 
agents in constructing social practices. Such studies focus on how 
childhood is constructed both by actors in specific fields and by the 
children in these social practices.  
 
The dissertation is based on three interview studies of three different 
SAPs (article I, II &III). In article I fifteen individual interviews were 
conducted with: the programme manager, three school teachers, two 
sport club leaders and nine children (five girls and four boys aged 9-
10). Article II was based on repeated focus group interviews with 15 
ten-year-old Swedish children (9 girls; 6 boys). In article III inter-
views were conducted with eight children, four years after they com-
pleted their participation in a SAP. 
 
In all three articles the children described the SAP as a different sport 
practice than the traditional organized sport. In the SAP sport was 
offered in a new context with other meanings and functions compared 
to conventionally organized sport. The absence of organized competi-
tion, less intensive activities, more flexibility and variation in the SAP, 
challenge a dominant hegemony, especially in the subfield of chil-
dren’s sport. The children’s intentions and interests in combination 
with the structure of the SAP had an impact on the practice, and also 
challenge the sport leaders’ coaching style 
  



 
 

 

However, in article II the children expressed that sometimes was 
competitive elements present in the practice, which contribute to a 
“competitive atmosphere” in the SAP activities. According to the chil-
dren, this atmosphere was to a large extent created by the behavior of 
participating children with a strong winning attitude. Notably, ac-
cording to the children, there were occasions when leaders were en-
couraged such behavior. This resulted in that children who do not 
want to participate or could act in a more pronounced "performance-
based atmosphere" perceived themselves as excluded from the activi-
ties.The children’s description of the activities shows how the logic in 
the SAP is changeable. According to them, this is developed through 
children’s agency and some children have more power to influence the 
activities than others. 
 
Furthermore, the results in article III showed that children with a 
weak interest in sport enjoyed the activities, but it was not something 
this group of children wanted to continue to practice outside the pro-
gram. While other children, with an already established interest in 
sports, experienced a deepening and widening of their sport interest 
through the SAP. 
 
Based on the findings of the dissertation, in managing a Sport for All 
Programme it appears essential to consider the relation between the 
children’s and the leader’s previous experience of sport and the SAPs 
organization and policy. Children’s experiences and views on what 
they could do or could not do were depended on theirs sport capital 
and how the capital was valued in the SAP. The children’s diverse 
“sports childhoods” gave a specific position on the sports field, and 
thereby in the SAP. Consequently, to reach an understanding of the 
SAPs significance for children’s sporting activities it is meritoriously 
with an understanding of children's divergent positions on the sports 
field, and thus what their actions, desires and experiences is an ex-
pression for. 
  



 
 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om och fördjupa för-
ståelsen för barns syn på och upplevelser av idrottsskolan och verk-
samhetens betydelse för formandet av barns idrottsbarndomar. 
 
Riksidrottsförbundet och staten har blivit medvetna om vikten av att 
utveckla nya strategier för att föreningsidrotten ska behålla sin domi-
nerande position som fritidsaktivitet för barn. En del i att utveckla 
idrotten är att organisera idrottsskolor, där tanken är att barn under 
lekfulla former ska få prova på olika idrotter. Idrottsskolor ska bygga 
på lek och sätta barnen i centrum och de ska inte vara grundade på 
organiserad tävlingsverksamhet.  
  
Studien tar stöd i vad som kallas för den ”nya” barndomssociologin, 
vilket innebär att barnet sätts i centrum som en aktiv agent i de soci-
ala processerna. Det handlar om under vilka villkor barn lever och vad 
det innebär för barns upplevelser, och i detta sammanhang försöka se 
och förstå barn som aktörer och deras intentioner och meningsut-
tryck. 
 
Avhandlingen bygger på tre intervjustudier av tre skilda idrottsskolor, 
som presenteras i avhandlingens tre artiklar. I artikel I gjordes fem-
ton individuella intervjuer med: verksamhetsledaren, tre pedagoger, 
två idrottsledare och nio barn (9-10 år). Artikel II baseras på uppre-
pade (två tillfällen) fokusgruppsintervjuer med 15 stycken tioåringar 
som deltog i en idrottsskola. Resultatet i artikel III bygger på inter-
vjuer med åtta barn som fyra år tidigare hade deltagit i en idrotts-
skola. 
 
Avhandlingens mest framträdande resultat ger bilden av att de en-
skilda idrotterna får en annorlunda social betydelse och praktik i id-
rottsskolan än i föreningarnas ordinarie verksamhet. I och med sin 
konstruktion utmanar idrottsskolorna en etablerad och dominerande 
tolkning av vad barnidrotten ska vara. Inte minst genom att förening-
arna och dess ledare (oftast) inte befinner sig i föreningens ordinarie 
anläggningar och att ledarna förväntas arbeta efter andra policys än 



 
 

 

föreningens. Men framförallt deltar det delvis andra barn i idrottsko-
lan, barn med andra idrottsbarndomar och en annan syn på idrott än 
vad ledarna möter i deras ordinarie verksamhet, vilket också utma-
nade ledarnas möjligheter att leda aktiviteterna.  
 
Dock upplevde barnen (artikel II) att det ibland utvecklades en ”pre-
stationsbaserad atmosfär” i idrottsskolan. Enligt barnen skapades 
detta till stor del genom barn med en stark ”vinnarattityd”. Vid vissa 
tillfällen skedde detta också med stöd av ledarnas beteende. Det inne-
bar att barn som inte ville delta eller kunde agera i en mer utpräglad 
”prestationsbaserad atmosfär” upplevde sig som exkluderade. Barn-
sens beskrivningar visar hur aktiviteterna i idrottskolan kan föränd-
ras, och att detta sker genom att vissa barn har större möjligheter att 
påverka verksamheten än andra.  
 
Vidare framkom det i artikel III att barn med ett svagt intresse för id-
rott tyckte om idrottsskolan, men de hade inget intresse av att fort-
sätta idrotta utanför idrottsskolan. I motsats till detta upplevde barn 
med ett redan grundlagt intresse för idrott att idrottsskolan hade för-
djupat och breddat deras intresse för idrott.  
 
Resultatet av artiklarna visar att idrottsskolan formas genom och i en 
ömsesidig relation mellan barnen, idrottsledarna, den specifika mil-
jön och idrottsfältet. Barnens upplevelser och syn på vad de kunde 
göra och inte göra i idrottsskolan berodde på deras idrottskapital och 
hur det värderades i idrottskolan. Deras skilda idrottsbarndomar gav 
en specifik position på idrottfältet och därmed också i idrottsskolan. 
För att förstå idrottsskolans betydelse för barns idrottande är det så-
ledes förtjänstfullt med en insikt om barns skilda positioner på id-
rottsfältet, och därmed vad deras handlande, önskningar och upple-
velser är ett uttryck för. 
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1. Inledning 
 
Denna avhandling handlar om idrottsaktiviteter, så kallade idrotts-
skolor, där barn får möjlighet att prova på olika idrotter. Enligt Riks-
idrottsförbundets (RF) dokument ”Sportis – idrottsskola med barn i 
centrum” (RF, u å.) beskrivs idrottsskolor som en verksamhet där 
barn får prova på idrotter under organiserade former. Aktiviteterna 
ska bygga på lek, sätta barnen i centrum, och de ska inte vara grun-
dade på organiserad tävlingsverksamhet. Vidare ska idrottsskolornas 
innehåll utgå från den syn på barnidrott som är framskriven i RF:s 
styrdokument Idrotten vill, vilket också inkluderar FN:s konvention 
om barns rättigheter (RF, 2009a). Idrottsskolor har organiserats för 
att kunna erbjuda idrott åt att alla och därigenom attrahera fler barn 
till idrotten. Inte minst genom statligt initierade satsningar för att 
förnya och utveckla barnidrotten i form av exempelvis Idrottslyftet 
(RF, 2010). I denna avhandling studeras en modell som innebär att 
idrottsföreningar samverkar med skolan, där barnen kontinuerligt får 
möjligheten att prova på olika idrotter.  
 
Det finns stora kunskapsluckor gällande idrottsskolor och på vilka 
grunder denna verksamhet utvecklas, men framförallt hur barnen 
själva upplever aktiviteterna. Detta väcker frågor om vad det är för 
verksamhet som kommer barnen till del och hur barnen själva beskri-
ver sina upplevelser av idrottsskolan. Kan idrottsskolor vara ett alter-
nativ som ökar barns tillgänglighet till idrott? Vad formar idrottssko-
lans verksamhet? Vad betyder det för barns idrottande att ha varit 
med i en idrottsskola?  
 
Studien utgår från ovanstående frågor och tar stöd i vad som kallas 
för den ”nya” barndomssociologin, vilket innebär att barnet sätts i 
centrum som en aktiv agent i de sociala processerna (Alanen, 2001, 
2014; James, Jenks & Prout, 1998). Det handlar om under vilka vill-
kor barn lever och vad det innebär för barns upplevelser, och i detta 
sammanhang försöka se och förstå barn som aktörer och deras intent-
ioner och meningsuttryck. I avhandlingen är barns idrottsbarndomar 
centralt (se kapitel 3). Sett ur Alanens (2001, 2014) barndomssociolo-
giska perspektiv hamnar barnens upplevelser av idrottsskolverksam-
heten i fokus liksom hur sociala strukturer påverkar dessa upplevel-
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ser. Avhandlingen baseras på tre intervjustudier som kan beskrivas 
som fallstudier av tre olika idrottsskolor. Resultatet av delstudierna 
redovisas i tre skilda artiklar (se kapitel 5 för en sammanfattning av 
artiklarna).  
 
 
Bakgrund 
 
Idrott och barn 
 
Idrott är inget bestämt fenomen utan vad idrott är och hur det utövas 
förändras över tid och mellan olika platser. Det finns ingen tidlös eller 
universell överenskommelse om mening, syfte och organisation av 
idrott. Utformningen och utövandet av idrott kan kopplas till hur 
människor ser på världen (Coakley, 2015). I Sverige dominerar den 
organiserade föreningsidrotten, vilket är den fritidsaktivitet som en-
gagerar flest barn i dagens samhälle. Studier visar att omkring 80-90 
procent av de som växer upp i Sverige har någon gång varit med i en 
idrottsförening före tjugo års ålder (Thedin Jacobsson, 2015; Wagns-
son, 2009). Barns idrottande går att se som en del av en allmän in-
stitutionalisering av barndomen, där barns egenstyrda idrottsutö-
vande ersätts av en vuxenstyrd idrott (Coakley, 2015; Engström, 
2010). På så vis har föreningsidrotten kommit att ingå som en del i 
den barnuppfostringskultur där vuxna organiserar och planerar bar-
nens värld.  
 
Barnidrottens framväxt och ursprung kan ses som en följd av att den 
anses fylla en funktion som efterfrågas i samhället (Bourdieu, 1991). 
Sedan början av 1900-talet har staten beviljat ett ekonomiskt stöd till 
idrotten. Från statens sida ansåg man att idrotten hade flera positiva 
effekter på medborgarna, som exempelvis fysiskt och psykiskt välmå-
ende. Frågan var inte huruvida idrotten förtjänade statens stöd utan 
hur stora anslagen skulle vara (Norberg, 2002, 2004) 
 
Redelius (2002) menar att framväxten av den organiserade barnidrot-
ten sammanföll väl med utbyggnaden av det samhälleliga socialisat-
ionssystemet som följde folkhemstanken. Mot bakgrund av en föränd-
rad arbetsmarknad ökade behovet av daglig tillsyn och en organiserad 
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fritid för yngre barn. Det kan därför vara relevant att förstå barnidrot-
tens position i relation till den allmänna institutionaliseringen och 
den pedagogiska retoriken som förekom under 1970-talet. Enligt 
Kampmann (2004) utvecklades under 1970-talet en pedagogisk opt-
imism i att skapa mening i vardagen genom strukturerade aktiviteter 
för barn. I vad Kampman kallar den första institutionaliseringen blev 
det viktigt att erbjuda barn möjligheten att skaffa sig betydelsefulla 
förmågor genom systematiskt organiserade pedagogiska aktiviteter. 
Mot den bakgrunden går det också förstå att staten skapade möjlig-
heter att söka ekonomiskt stöd för barn från sju år inom idrotten, vil-
ket starkt bidrog till att idrottsföreningarna sökte sig ner i åldrarna i 
sitt rekryteringarbete. Enligt Patriksson (1987) var inte detta enbart 
grundat i ett fokus på elitinriktning. Allt fler vuxna menade att idrott 
för yngre barn i många avseenden var en meningsfull och nyttig 
sysselsättning som borde stödjas och att idrottsföreningarna gjorde 
en viktig social insats. I dag är dock synen på idrottsrörelsens möjlig-
heter att erbjuda en idrott åt alla barn ifrågasatt (Carlman, Wagnsson, 
Patriksson, 2013; Stenling, 2015; Thedin Jakobsson, 2015).  
 
 
En utmanad idrottsrörelse 
 
Fastän organiserad föreningsidrott i Sverige har haft en stark position 
som fritidsaktivitet för barn sedan 1970-talet verkar det som att anta-
let barn i den organiserade föreningsidrotten på senare år har mins-
kat eller åtminstone stagnerat (Blomdahl, Elofsson, Åkesson & 
Lengheden, 2014; Norberg, 2014). Många av dem som börjar med 
föreningsidrott under uppväxten väljer att sluta och inflödet av nya 
medlemmar i ungdomsåren (13-20 år) är lågt. Studier har också visat 
att barn och unga som lämnar föreningsidrotten till viss del ändå fort-
sätter att idrotta, men då i någon annan form (Carlman, Wagnsson & 
Patriksson, 2013; Trondman, 2005). RF:s rapport Framtidens id-
rottsförening (2013, s. 19) visar på en medvetenhet om denna pro-
blematik: ”Idrottsrörelsen tappar medlemmar och ifrågasätts, den 
kommer att ifrågasättas mer ju fler medlemmar den tappar och tappa 
fler medlemmar ju mer den ifrågasätts.”  
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Under senare år har det också blivit en större press på den organise-
rade föreningsidrotten från den kommersiella sektorn i kampen om 
barn och ledare, vilket har inneburit förändringar i barns idrottsdel-
tagande. Bland annat har kommersiella aktörer börjat se barn och 
unga som en målgrupp för sin verksamhet (Norberg & Redelius, 2012; 
Wagnsson & Augustsson, 2015). Idag erbjuder flera av de stora gym-
kedjorna verksamheter för barn, liksom specialiserade företag som 
riktar sig mot idrottsträning för barn. Dessa företag vänder sig till 
både elitverksamhet och till verksamheter som har grundläggande 
motorisk träning för yngre barn i fokus. Norberg och Redelius (2012) 
menar att inte sällan marknadsförs dessa verksamheter genom att 
peka på den traditionella föreningsidrottens brister. Marknadsföring-
en bygger på resonemang om att barnen i dessa verksamheter har 
bättre förutsättningar att bli elitidrottare eller att det i deras verk-
samhet finns möjlighet för alla att vara med eftersom att det inte finns 
”utslagning” och ”toppning”.  
 
I detta sammanhang är det relevant att uppmärksamma ett koncept 
som kallas ”Knatteskutt”, som marknadsför sig som Sveriges största 
idrottsskola för barn (Knatteskutt.se). Beskrivningen av verksamhet-
en har tydliga likheter med RF:s syn på idrottsskolor, exempelvis att 
barnen genom att prova på olika idrottsaktiviteter under lekfulla for-
mer ska få upp ögonen för en eller flera idrottsaktiviteter och inspire-
ras till fortsatt idrottande. Norberg och Redelius (2012) menar att den 
typen av verksamheter marknadsför sig som något kvalitativt nytt i 
förhållande till den traditionella föreningsidrotten. Framförallt beto-
nas att alla kan vara med (förutsatt att föräldrarna har råd att betala) 
och att fokus är på träning istället för på tävling. Norberg och Rede-
lius sammanfattar relationen mellan dessa kommersiella verksamhet-
er och den traditionella föreningsidrotten på följande sätt:  
 

Lite tillspetsat är ståndpunkten följaktligen att landets idrottsföreningar i 
praktiken inte har lyckats leverera den lekfulla och breda barn- och ung-
domsverksamhet som utgör ett av idrottsrörelsens främsta signum – och 
att det där med har uppstått ett behov som en aktör på marknaden kan 
fylla (Norberg & Redelius, 2012, s. 189). 
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I likhet med Norberg och Redelius (2012) diskuteras även i den sen-
aste idrottsutredningen (SOU, 2008:59) den bristande tillgänglighet-
en (idrott åt alla) i den organiserade föreningsidrotten och att det 
finns en diskrepans mellan vad idrotten vill och vad idrotten faktiskt 
gör. Här beskrivs hur staten historiskt har sett idrottsrörelsen som en 
positiv fostrande miljö i samhället. Statens idrottspolitik bygger på en 
tydlig inriktning mot barn och unga samt på ett folkhälsoperspektiv, 
där stor vikt läggs vid att alla ska kunna delta oavsett kön, socioeko-
nomi eller kulturell och etnisk bakgrund. Utredningen pekar också ut 
att dessa direktiv överensstämmer med RF:s policy-dokumentet Id-
rotten vill, men i forskarsamhällets beskrivningar av barn och ung-
domsidrotten blir bilden en annan:  
 

Huvudintrycket är istället att tävlingsfostran redan i barnidrotten utgör 
en dominerande logik. Och detta får konsekvenser för idrotten som upp-
fostringsmiljö. Resultatet blir en verksamhet där allvar och disciplin är 
överordnat lek och spontanitet. Det blir en verksamhet där selektion och 
rangordning tidigt accepteras som självklara principer i syfte att främja 
prestationer och resultat (SOU, 2008: 59, s.236).  

 
Støckel Toftegaard, Strandbu, Solenes, Jørgensen och Fransson 
(2010) menar att barnidrottens utveckling och organisering i RF:s 
regi har fått som konsekvens att RF själva och statens idrottspolitik 
ser behovet av att utveckla nya verksamheter för ungas idrott med 
syfte att behålla idrottsrörelsens position i samhället. I RF:s (2013) 
rapport Framtidens idrottsförening analyseras och diskuteras id-
rottsföreningens förutsättningar fram till 2020, där förslag på idéer 
och lösningar skrivs fram som kan möta de utmaningar som före-
ningsidrotten står inför. I rapporten betonas att idrottsrörelsen måste 
vara beredd på att ifrågasätta och utmana sina egna strukturer och 
attityder. En av huvudpunkterna i detta är utvecklandet av idrottssko-
lor, detta formuleras i princip som en uppmaning till föreningarna: 

 

Vi lever som bekant i en kontext där de kommersiella alternativen blir allt 
fler. Inom barn- och ungdomsidrotten startar företag olika varianter av 
idrottsskolor. Är vi mogna nog att gå ihop och skapa Världens bästa id-
rottsskola? En idrottsskola som bygger på idrottsrörelsens unika värde-
ringar och kunskap om barns utveckling och idrottande (RF, 2013, s. 22). 
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Enligt rapporten skall utvecklandet av idrottsskolor kunna bidra till 
aktiviteter som på ett tydligt sätt bygger vidare på Idrotten vill och 
därmed FN:s konvention om barns rättigheter. Förhoppningen är att 
idrottskolor skall kunna bidra till att behålla fler inom idrotten, vilket 
skulle gynna både breddidrott och elitidrott. Idrottsskolor är dock 
inget nytt fenomen. 
 
 
Idrottsskolor – en nygammal företeelse 
 
Tillkomsten av idrottsskolor kan ses som en konsekvens av olika aktö-
rers missnöje med barnidrottens utveckling under 1900-talets andra 
hälft och framförallt under 1970-talet och 1980-talet, då en idrott 
skapad av vuxna för vuxna började möta motstånd när den överfördes 
på barn. Detta bidrog till ett behov av att utveckla alternativa idrotts-
verksamheter frigjorda från vuxenidrottens ideal (Patriksson, 1987). 
Debatten om barnidrotten under 1970-talet och början på 1980-talet 
resulterade i att det på olika platser runt om i landet gjordes försök att 
organisera en annorlunda verksamhet. I Järvsö till exempel var man 
tidig med att organisera det som kom att kallas idrottsskola. Idrotts-
föreningarna i närområdet beslöt tillsammans med Järvsö kommun 
att, istället för att konkurrera, starta en gemensam idrottsverksamhet 
för yngre barn. Varje förening fick under en period av fem veckor 
ställa upp med ledare och bedriva idrottsverksamhet. Idrottsaktivite-
ten skulle utformas med utgångspunkt i att idrott för barn ska inne-
hålla rolig och allsidig träning och mycket lek (Tebelius, 1988). 
 
När idrottsskolor således började utvecklas under 1970-talet och 
1980-talet skedde det i ljuset av en kraftig ökning av antalet tävlingar 
för yngre barn, och en barnidrott som mer eller mindre oreflekterat 
tog över tränings- och tävlingsmodeller som var utformade för vuxna. 
Denna ”sportifierings”-diskurs utmanades av en pedagogisk och psy-
kologisk diskurs som såg skadliga effekter av tävling och allt för inten-
siv träning på barns hälsa och istället ville ge barnen deras barndom 
tillbaka (Patriksson, 1987; Stöckl Toftegaard m.fl., 2010). Ovanstå-
ende resonemang visar att den organiserade föreningsidrotten allt 
sedan 1970-talet engagerat majoriteten svenska barn men att det un-
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der åren har förts en debatt, en kamp, om det rätta sättet att utöva 
barnidrott. 
  
En viktig utgångspunkt för den debatt som lever idag var en konferens 
om barnidrott som hölls 1982 (se Engström & Forsberg, 1982). Där 
lyfte flera forskare fram vad de ansåg som negativa aspekter i dåtidens 
barnidrott, som exempelvis minskning av spontanidrott, sänkt debut-
ålder, risk för utslagning, tidig specialisering och ökad negativ press. 
Konferensen utmynnade i en rad riktlinjer för barns idrottande, som 
exempelvis att barn inte är små kopior av vuxna och att verksamheten 
måste ske på barns villkor. 
  
Mot bakgrund av den kritik som riktades mot barnidrotten beslöt RF 
vid Riksidrottsmötet 1983 att en ny verksamhetsmodell som var 
bättre anpassad för barns behov skulle utformas. Det innebar att id-
rottsrörelsen tilldelades extra resurser ur Allmänna arvsfonden för att 
utveckla barn- och ungdomsidrotten (Patriksson, 1987). Flera lik-
nande satsningar har efter detta följt genom åren. I satsningen 
Handslaget (2004-2007) tilldelades idrottsrörelsen en miljard kronor 
för att utveckla barn- och ungdomsidrotten (RF, 2008). Inför valet 
2006 utlovades en fortsättning och utveckling av Handslaget. Den 
dåvarande regeringen och företrädare för idrottsrörelsen sjösatte där-
för år 2007 satsningen Idrottslyftet (RF, 2009b).  
 
Den första satsningen (1984) med medel ur Allmänna arvsfonden in-
nebar att RF försökte inspirera föreningar att pröva idrottsskolor. 
Många idrottsskolor startades också i Sverige under den perioden 
(Löfgren, 1994; Rovio-Johansson & Persson, 1987; Tebelius, 1988). 
Likaså har efterföljande satsningar (andra arvsfondssatsningen, 
Handslaget och Idrottslyftet) inneburit att idrottsskolor har initierats 
(Patriksson, Eriksson, Stråhlman & Augustsson, 2006; RF, 2009b). 
 
I RF:s ursprungsidé från 1986 (Tebelius, 1988) sågs idrottsskolor som 
ett sätt att förändra och utveckla barnidrotten genom ett samarbete 
mellan idrottsföreningar och andra aktörer (exempelvis fritidsgår-
dar). Idrottsskolor skulle ha en lekfull och allsidig verksamhet som 
var anpassad till barnens villkor och utvecklingsnivå. Idrottsskolorna 
skulle bidra till en ökad rekrytering till idrottsföreningar och skapa ett 
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bestående intresse för idrott genom att låta barn få prova på och lära 
sig grunderna i många olika idrotter. RF:s syn på idrottsskolor idag är 
till stor del den samma som under mitten av 1980-talet. Enligt RF:s 
dokument ”Sportis – idrottsskola med barn i centrum” (RF, u å.) in-
nebär idrottsskolor att barn får prova på idrotter under organiserade 
former som ska bygga på lek, sätta barnen i centrum och inte ha nå-
gon organiserad tävlingsverksamhet. Det kan dock förekomma täv-
lingar i idrottsskolor men det ska då alltid ske utan fokusering på re-
sultat och prestation. I dokumentet skrivs det fram att idrottsskolor 
ska vara tillgängliga för alla och att det då är viktigt att idrottssko-
lorna finns i närmiljön så att barnen kan transportera sig till och från 
aktiviteten på egen hand. RF menar att idrottsskolor kan ge barn en 
positiv start i idrotten och vara ett sätt för inaktiva att hitta ”sin eller 
sina idrotter” som ökar möjligheten till ett livslångt intresse för idrott 
och för att röra på sig. 
  
Idrottsskolor är alltså en vuxen ”konstruerad” idrottsaktivitet med sitt 
ursprung i den organiserade föreningsidrotten, där tanken är att ut-
veckla och förändra barnidrotten. Trots den kritik som under åren har 
framförts mot den RF-anslutna föreningsidrotten sätts ändå stor till-
tro till att samma aktör ska utveckla nya och alternativa miljöer för 
barns idrott. Inte minst visar det omfattande statliga stödet på vilken 
stark position och legitimitet den organiserade föreningsidrotten har 
för barns fysiska fostran och hälsa. I samhället finns en stor tilltro till 
den organiserade föreningsidrotten, något som i grunden är gott och 
bra för barn, något som de ska delta i och ha rätt till. Men både RF 
och staten har blivit medvetna om att nya strategier är nödvändiga för 
att idrottsrörelsen inte ska förlora sin attraktionskraft. Satsningar på 
idrottsskolor har pågått i trettio år, men verkar ha intensifierats under 
2000-talet och är en viktig del i RF:s framtidsstrategi. Denna avhand-
ling ska ses mot bakgrund av det ovan beskrivna spänningsfältet med 
sina olika aktörer inom den arena på vilken idrottsskolan utvecklas 
med intentionen att forma den ”rätta” idrotten för barn. 
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Avhandlingens syfte och frågeställningar 
 
Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om och fördjupa för-
ståelsen för barns syn på och upplevelser av idrottsskolan och verk-
samhetens betydelse för formandet av barns idrottsbarndomar.  
 
Frågeställningar: 
 
Hur beskriver barn sin syn på och upplevelser av att delta i idrottssko-
lan?  
 
Vilken betydelse kan idrottsskolan ha för barns idrottsbarndomar?  
  
Hur formas idrottsskolans verksamhet av dess medverkande aktörer? 
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2. Tidigare forskning 
 
Det är relativt få undersökningar som har studerat idrottsskolor. Li-
kaledes är det också svårt att hitta jämförande internationella studier 
eftersom den ”skandinaviska modellen” för idrott på flera sätt är unik. 
Oftast har idrottsskolor berörts ytligt i samband med utvärderingar av 
större statliga idrottssatsningar som exempelvis arvsfondssatsningar-
na. De få undersökningar som är gjorda om idrottsskolor har visat att 
de har lyckats nå barn som annars inte sökt sig till idrotten (Löfgren, 
1994; Tebelius, 1988). I utvärderingen av den andra arvsfondssats-
ningen visade Patriksson m.fl. (2006) exempel på idrottsskolor som 
lyckats med att fördjupa kontakterna med skolor i området, där barn 
med olika etnisk bakgrund fått chansen att prova på olika idrottsakti-
viteter, där flickor i större utsträckning än pojkar attraherades av en 
allmän idrottsskola. Sammanfattningsvis visade Patrikssons m.fl. 
(2006) utvärdering att satsningarna på idrottsskolor hade varit lyck-
ade verksamheter där det verkade vara relativt enkelt att nå de öns-
kade målgrupperna. Det är dock få studier som är gjorda inom områ-
det, och de som gjorts har varit av utvärderingskaraktär och har 
egentligen inte studerat idrottsskolor på ett fördjupat sätt. Det har 
snarare varit rapporter som varit övergripande, beskrivande och utan 
teoretisk förankring, och ur ett internationellt perspektiv belyses inte 
begreppet idrottsskolor utifrån samma mening som i Sverige. Vidare 
är det viktigt att vara medveten om att det gjorts studier av verksam-
heter som inte kallas för idrottsskolor men som på flera sätt liknar 
det. Därför har det varit centralt att söka och analysera tidigare forsk-
ning om verksamheter som innehåller komponenter liknande förelig-
gande studieobjekt.  
 
 
Nya alternativ för en idrott åt alla – i skolmiljö och på fritiden 
 
När det gäller studier om nya alternativ för ungas idrott har en verk-
samhet som ofta kallas ”öppen hall” eller ”drive in idrott” varit ett 
vanligt förekommande studieobjekt. Det är en verksamhet där fram-
förallt tonåringar har möjlighet att på kvällstid till exempel besöka en 
idrottshall, där det erbjuds olika idrottsaktiviteter utan krav på med-
lemskap i en idrottsförening (Fahlen & Karp, 2010; Skille, 2007; 
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Skille & Waddington, 2006; Stenling, 2015). Dessa studier har utifrån 
en skandinavisk kontext visat att det är svårt att uppnå en idrott för 
alla, och att satsningar på att attrahera nya grupper av unga till idrot-
ten istället har resulterat i ”mer av samma” för unga som redan idrot-
tar.  
 
Skille (2004) menar att det är problematiskt när idrottsorganisation-
er, som normalt erbjuder traditionell föreningsidrott, ska erbjuda id-
rottsaktiviteter för unga som inte tidigare visat intresse för att delta i 
den organiserade föreningsidrotten. Några studier har dock visat att 
alternativa idrottsaktiviteter kan erbjuda en idrott som ger en annan 
mening och funktion än den traditionella föreningsidrotten (Skille, 
2005, 2007; Skille & Waddington, 2006). I de fallen skapades en id-
rott som upplevdes ha större flexibilitet och att det var lägre ”trösklar” 
för att delta, vilket också då bättre kunde attrahera andra grupper av 
unga än de som företrädesvis deltar i den traditionella föreningsidrot-
ten.  
 
I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram att flera idrottsfors-
kare menar att det är problematiskt att skapa en idrott för alla, genom 
alternativa idrottsmiljöer för barn då idrottsutbudet domineras av en 
aktör (i Sverige RF). Detta försvåras ytterligare när denna verksamhet 
domineras av ett tävlings- och prestationsklimat (Fahlen & Karp, 
2010; Skille, 2011; Säfvenbom, Geldhof & Haugen, 2013). 
 
Internationell forskning har visat att utvecklandet av alternativa id-
rottsaktiviteter (utanför läroplanen) i samverkan mellan skolan och 
idrottsföreningar kan ge en ökad möjlighet för barn att idrotta och 
vara fysiskt aktiva. Studier har också visat att ökad idrott i skolan kan 
bidra till förbättrade skolprestationer (De Meester, Aelterman, Car-
don, De Bourdeaudhuij & Haerens, 2014; Ericsson & Karlsson, 2014; 
Quick, Simon & Thornton, 2010; The Loughborough Partnership, 
2008). Det är dock oklart i vilken omfattning nya och ökade satsning-
ar på idrott i skolan når de som behöver det mest och vilken betydelse 
det har för elevernas beteenden och vanor utanför skolan och på lång 
sikt (Cale & Harris, 2006; Dobbins, m.fl., 2013; Eime & Payne, 2009; 
Spittle, O´meara, Garnham, & Kerr, 2008 ). Detta innebär att det ger 
de redan aktiva nya sätt att vara aktiva, medan de som är inaktiva 
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fortsätter att vara inaktiva. Penney och Harris (1997, s. 41) har formu-
lerat detta som: “More of the same for the more able”.  
 
Det har också visat sig att aktiviteterna allt för ofta domineras av den 
traditionella tävlingsidrotten, vilket innebär att tävlingsidrottens idé 
till stor del reproduceras. En stor del i detta har lärare och ledares 
tolkningar av policydokument och organisering av aktiviteterna. Det 
är tolkningar som bygger på deras tidigare erfarenheter av idrott. Le-
dare och lärare som varit verksamma inom tävlingsidrott fortsätter 
med att erbjuda en sådan verksamhet inom ramen för ”idrott åt alla” 
aktiviteter i skolan (Bowles & O’Sullivan, 2012; Flintoff, 2003, 2008; 
Reid, 2009; Wilkinson & Penney, 2014).  
 
En särskilt relevant studie är en undersökning av vad som i Norge kal-
las ”Active school program” (Säfvenbom, Röe, Söholt & Kolle, 2009). I 
Norge startades ”Active school program” för att öka samarbetet mel-
lan idrottsföreningar och fritidshem (SFO) för att kunna erbjuda alla 
barn mer fysisk aktivitet. Säfvenbom, m.fl. (2009) fann att huvudsyf-
tet för idrottsföreningarna inte var att erbjuda meningsfulla idrottsak-
tiviteter för barnen utan att rekrytera fler medlemmar till deras ordi-
narie verksamhet. Dessutom dominerades innehållet av traditionell 
föreningsidrott. Idrottsledarna var unga idrottare med ett intresse för 
i tävlingsidrott, särskilt lagidrotter, och som utformade aktiviteterna 
utifrån sina egna erfarenheter av idrott. Vidare visade studien att barn 
med mindre erfarenhet av organiserad föreningsidrott var mindre ak-
tiva och försökte undvika aktiviteterna.  
 
I Sverige genomfördes flera studier med specifikt fokus på samverkan 
mellan skolan och idrottsföreningar i samband med utvärderingarna 
av Handslaget. Några utvärderingar visade på att aktiviteterna på 
grundskolan hade bidragit till mer fysisk aktivitet och att mindre ak-
tiva barn hade blivit mer aktiva. Verksamheten hade också haft posi-
tiva effekter på ledarna och för föreningarna (Eriksson, Johansson, 
Ulvmyr & Virtanen, 2007; Hannula, Hinic & Johnsson, 2007). Andra 
utvärderingar var mer kritiska och visade på en stor tveksamhet gäl-
lande idrottsföreningars samverkan med skolan, eftersom de menade 
att barn som redan valt bort föreningsidrott inte kan nås med ännu 
mer idrott. De pekade bland annat på bristande medvetenhet om att 
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aktiviteterna främst skulle rikta sig till barn som stod utanför idrotts-
rörelsen och att det istället främst deltog barn som redan var aktiva 
(Engström, 2008; Ericsson, 2007; Fagrell & Gustavsson, 2007; Peter-
son, 2011). 
 
Samverkan mellan föreningsidrotten och skolan, och därmed idrotts-
skolor, kan också ses som ett led i en ökad hälsodiskurs med fokus på 
barns övervikt och fetma och brist på fysisk aktivitet. Det går inte att 
blunda för att det bland vuxna finns en tanke med att idrottsskolor 
ska bidra till att barn rör på sig mer och förbättrar sin fysiska status, 
både på kort och på lång sikt. I RF:s policy dokument Idrotten vill och 
i statens idrottspolitik uttrycks också ett tydligt folkhälsoperspektiv 
(RF, 2009a; SOU, 2008:59). Stöckel Toftegaard, m.fl. (2010) menar 
att hälsodiskursens dominans i dagens barnidrott har sitt ursprung i 
att idrott ses som en viktig del i lösningen av överviktsproblematiken 
och stillasittandet bland barn.  
 
I västvärlden uppfattas idrott som en specifik form av fysisk aktivitet 
som kan bidra till att barn uppnår rekommenderade nivåer av daglig 
fysisk aktivitet och att det då behöver utvecklas och implementeras 
fler främjande insatser för att öka barns idrottande. Att skolan har 
blivit en viktig arena för implementering av hälsofrämjande satsning-
ar beror till stor del på att skolan anses ha goda möjligheter att på-
verka barns syn på hälsa eftersom det är där barn tillbringar en större 
del av sin dag och skolan har den fördelen att den når alla barn (De 
Meester m.fl., 2014; Kriemler, m.fl., 2011; Sollerhed & Ejlertsson, 
2007).  
 
Merparten av tidigare forskning rörande interventioner och satsning-
ar för ökad idrott i skolan har utifrån en biomedicinsk hälsodiskurs 
haft fokus på ”nytto-effekterna” av satsningarna. Intresset har varit 
vilka effekter verksamheten har haft på olika psykiska och framförallt 
fysiska faktorer (se exempelvis Dudley, Okely, Pearson & Cotton, 
2011; Ericsson & Karlsson, 2014; Kriemler m.fl., 2011). Det har med-
fört att barns idrottsaktiviter reducerats till fysisk aktivitet och att be-
grepp som intensitet, duration och frekvens blivit centrala. Inte sällan 
används objektiva metoder som exempelvis stegräknare eller subjek-
tiva metoder som exempelvis självskattningsformulär för att mäta 
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barns fysiska aktivitet. Intresset för att mäta har inneburit en ökad 
”fysiologisering” av barn både i samhällsdebatten och inom forsk-
ningen. Stöckl Toftegaard m.fl. (2010) menar att detta får konsekven-
ser för hur vuxna ser på barns deltagande i idrott. De menar att fokus 
inte blir på hur barn deltar i idrott och hur de kan lära sig att röra sin 
kropp, det väsentliga blir istället rörelsen/aktiviteten i sig. I Cale och 
Harris (2013) diskuteras att mätningar och kontroller leder till över-
vakning av barns livsstil i skolan och på fritiden. Risken är att över-
viktiga barn stigmatiseras och att det skapas uppfattningar om över-
viktiga barn som svaga, lata och dåliga. Detta kan i sin tur leda till en 
föreställning om att smala barn är hälsosamma och goda medan över-
viktiga barn är ohälsosamma och dåliga. Vidare menar Chen och 
Hancock (2006) att de flesta metoder och teorier som används i in-
terventioner riktade mot barn inte är utvecklade för det syftet utan 
ofta för vuxna utanför skolans värld. Faran med att lägga ett vuxen-
orienterat perspektiv på barns vardag är att då försvinner möjligheten 
att upptäcka meningen som unga tillskriver olika aspekter av deras liv 
(Messner & Musto, 2014). 
 
 
Sammanfattande slutsatser från den tidigare forskningen  
 
Tidigare forskning om alternativa idrottsaktiviteter både i och utanför 
skolan ger en komplex bild som visar att den traditionella förenings-
idrotten ofta reproduceras och att det är svårt att bryta med barnid-
rottens rådande strukturer. Dock framkommer också att aktiviteterna 
kan attrahera barn som inte idrottar, om aktiviteterna organiseras på 
ett annorlunda sätt än den traditionella föreningsidrotten. Vad detta 
visar är att alternativa idrottsverksamheter både kan vara en repro-
duktion av den existerande barnidrotten, men också att de kan ut-
veckla unika idrottsaktiviteter som skiljer sig från den traditionella 
föreningsidrotten.  
 
Den tidigare forskningen har framförallt haft utgångspunkt i vuxnas 
syn på alternativa verksamheter, och när barnen har varit i fokus har 
det oftast handlat om olika mått på fysisk aktivitet, kön, etnicitet och 
socialgrupp, som inte har gett någon fördjupad kunskap om vilka 
upplevelser de har av idrottsaktiviteterna. I enlighet med det barn-
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domssociologiska perspektivet (Alanen, 2014; James, Jenks & Prout, 
1998) är då risken att barns handlande och preferenser behandlas 
som biologiska eller kulturella fasta egenskaper utan en förståelse för 
hur idrotten upplevs, tolkas och värderas av barnen i den unika id-
rottskontexten. Det innebär att det bör undvikas att enbart studera 
resultatet av aktiviteterna utifrån variabler som exempelvis kön, etni-
citet, idrottserfarenhet och antal steg. För att nå ökad kunskap och 
förståelse för idrottsskolans verksamhet krävs också ett tydligare fo-
kus på barns syn på och upplevelser av själva aktiviteterna. I exempel 
från tidigare forskning om barns upplevelser av idrott har det fram-
kommit att barns deltagande i idrott är komplext och svårfångat och 
inbegriper en stor variation i upplevelser av vad idrott är och hur 
detta påverkar barnens deltagande i och genom idrott (Augustsson, 
2007; Eliasson, 2009; Hemming, 2007; Tannehill, MacPhail, Walsh & 
Woods, 2013; Smillie, 2008; Thedin Jackobsson, 2015; Light, 2008 ). 
 
Sammantaget visar tidigare forskning om barns upplevelser av idrott 
att det är viktigt att ta hänsyn till hur barn upplever olika idrottsprak-
tiker och vilken plats idrotten har i barns liv, men också barnens 
agens, det vill säga hur de själva tar egna beslut och är medskapare i 
idrotten. Därför kräver den mångfacetterade och delvis motstridiga 
bild som tidigare forskning visat att idrottsskolan bör studeras utifrån 
barnens upplevelser och deras relation till den unika miljön som de 
deltar i, där denna avhandling förväntas bidra till att fylla den ovan 
beskrivna kunskapsluckan. Mot denna bakgrund beskrivs och fördju-
pas i nästa avsnitt studiens teoretiska utgångspunkter.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
 
Idrottsskolan som en del av barns liv – ett relationellt perspektiv 
på barndom 
 
Som tidigare nämnts tar studien sin utgångspunkt i Alanens (2014, 
2001) barndomssociologiska perspektiv, som hon beskriver som 
”strukturellt-relationellt”. Det är en utgångspunkt som är grundad i 
en relationell ontologi, vilket innebär att barndom är strukturerad uti-
från en position, eller socialt rum, inom en existerande generations-
struktur. Likt James och James (2004) menar Alanen att barndom 
som socialt rum är strukturellt bestämt av en rad sociala institutioner 
och mekanismer (exempelvis lagar, policys och familj) som tillsam-
mans skapar kontinuitet och formen av det sociala rummet. Exempel-
vis är idrottsaktiviteterna i föreliggande studie skapade genom kom-
muner/idrottsorganisationer och idrottsledares idéer om vad som är 
”bra idrott” för barn och som barnen måste förhålla sig till. Eliassons 
(2009) studie av den organiserade föreningsidrotten visade till exem-
pel en generationsstruktur där barn och vuxna hade skilda uppfatt-
ningar om vad som är värdefullt i barns idrott. Detta ledde till en 
ojämn maktbalans, där särskilt barnen fick anpassa sig till och accep-
tera vuxnas handlande och syn på idrott.  
 
Alanen menar att sociala strukturer inte gör någonting själva utan att 
det är människors praktik som får något att hända. Alanen syn på 
barndom har till stor del influerats av den franske sociologen Pierre 
Bourdieu (Alanen, 2006, 2014; Alanen, Brooker & Mayall, 2015). En-
ligt Bourdieu konstrueras individers vardagliga praktiker genom en 
interaktion av agens och sociala strukturer. Det är genom ett delta-
gande i dessa sociala praktiker som särskilda former av kulturer och 
sociala strukturer förkroppsligas och reproduceras (Bourdieu & 
Wacquant, 1992). Barndom är med andra ord något som också görs 
av barnen i relation till existerande strukturer, vilket innebär att bar-
nen inte blir passiva individer som införlivar ett existerande samhälle. 
Likt Lave och Wengers (1991) teori om situerat lärande innebär det ett 
fokus på det relationella beroendet mellan agent, ”världen” och aktivi-
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tet som ömsesidigt formar varandra. Lave och Wenger (1991, s. 51) 
beskriver ett relationellt perspektiv på följande sätt:  

 
This world is socially constituted; objective forms and systems of activity, 
on the one hand, and agent´s subjective and intersubjective understan-
dings of them, on the other, mutually constitute both the world and its 
experienced forms.  

 
Barn och aktiviteten som de deltar i samt större strukturer blir på så 
sätt oskiljbara, vilket gör att olika barndomar konstrueras inom olika 
områden i barns liv, som exempelvis familjen, skolan och idrottsför-
eningar. Barndom konstrueras därmed i skilda vardagliga praktiker 
av olika aktörer. Alanen (2001) menar således att det är ”childing 
practices”, som exempelvis idrottsskolan, som bör studeras för att få 
en förståelse för den innebörd som dessa sociala praktiker ger åt 
barndomen. Centralt är att konstruktionen av barns vardagliga ”chil-
ding practices” innebär agens inte bara hos vuxna som exempelvis 
ledare, utan också av barnen.  
 
Att inbegripa barn som medskapare av verksamheten innebär att inte 
enbart se verksamheten som en produkt av styrning och makt. Ett re-
lationellt perspektiv innebär också att det inte bara är resulta-
tet/utfallet som studeras utan också den faktiska processen inom vil-
ket resultatet/utfallet produceras (Alanen, 2014).  
 
 
En unik idrottsaktivitet 
 
Lave och Wengers (1991) teoretiserande om ”situerat lärande” är 
framförallt förtjänstfullt för att studera barns upplevelser i idrottssko-
lor skilt från andra idrottsverksamheter som exempelvis traditionell 
föreningsidrott. I likhet med Alanens begrepp ”childing practices” be-
skriver Lave och Wenger (1991) att införlivandet av kunskaper och 
färdigheter som formar individers liv är en social process som sker 
genom deltagande i ett visst sammanhang som de benämner som 
praktikgemenskaper (Communities of Practice). De beskriver en 
praktikgemenskap som: ”a set of relation among persons, activity, and 
world, over time and in relation with other tangential and overlapping 
Communities of Practice” (Lave & Wenger, 1991, s. 98). I sin vardag 
deltar individer i varierande praktikgemenskaper, hemma, på arbetet, 
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i skolan och i samband med fritidsverksamheter, som alla utgör en 
integrerad del av deras vardag. Vidare beter sig individer på olika sätt 
i skilda praktikgemenskaper vilket utvecklar olika aspekter av deras 
identitet. Ronglan (2011) diskuterar med utgångspunkt i Lave och 
Wenger att idrott mestadels praktiseras i en särskild gemenskap till-
sammans med andra idrottare. En gemenskap där det utvecklas relat-
ioner genom att individer agerar och integrerar med varandra. Under 
tid utvecklas det i praktikgemenskapen gemensamma berättelser och 
specifika sätt att göra saker på. Lave och Wenger (1991) menar att lä-
randet är situerat i en unik praktikgemenskap, vilket också öppnar 
upp för frågan om idrottsskolors långsiktiga betydelse för barns idrot-
tande – alltså i vilken omfattning kan erfarenheter från idrottsskolan 
ligga till grund för att nyttjas i andra sammanhang och situationer av 
individer och grupper.  
 
Lave och Wenger (1991) menar vidare att olika praktikgemenskaper 
överlappar och påverkar varandra. Hodkinson och Hodkinson (2004) 
menar dock att Lave och Wenger på ett tydligare sätt borde beakta 
individens erfarenheter. De anser att individen tar med sig tidigare 
kunskaper, förståelse och färdigheter, vilket bidrar till deras hand-
lande, erfarenheter och medskapande samt reproduktion av praktik-
gemenskapen. Individen är både en del av och separerad från prak-
tikgemenskapen. Det är därför relevant att knyta idrottsskolan till ett 
större socialt sammanhang.  
 
 
Idrottsskolan en del av idrottskulturen 
 
Alanen (2014, 2006) använder Bourdieus fältbegrepp som en ut-
gångspunkt för en relationell analys av barn och barndom. Bourdieu 
ser samhället uppbyggt av skilda sociala fält med sin egen historia och 
logik. Ett socialt fält är en relativt autonom social arena med sina egna 
diskurser och inom vilket det pågår en kamp om resurser (Bourdieu & 
Wacquant, 1992). Alanen har exempelvis tillsammans med Vuorisalo 
studerat den finländska förskolan som ett socialt fält (Vuorisalo & Al-
anen, 2015). 
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I denna avhandling används kombinationen av begreppen praktikge-
menskaper och fält i enlighet med Light (2011). Han menar att en 
praktikgemenskap på idrottsfältet exempelvis kan vara en förening 
eller skola. Vidare menar Light att fältbegreppet kan hjälpa till att 
analysera aktiviteterna i större sociala sammanhang medan praktik-
gemenskaper kan hjälpa till att analysera interaktionen och redogöra 
för komplexitet, variation och motsättning i en praktikgemenskap, 
och också redogöra för aktörernas agens. 
 
Bourdieu (1991, s. 201) beskriver idrotten som ett relativt autonomt 
fält: ”Sportpraktikernas fält är platsen för kamper. Dessa kamper står 
bland annat om monopolet på fastställandet av den legitima definit-
ionen av sportpraktiken och om vilken legitim funktion som sportak-
tiviteten ska ha”. Det kan exempelvis handla om att barnidrott i hu-
vudsak ska handla om lek och rekreation eller att producera framtida 
elitidrottare till att om idrott ska bedrivas i kommersiell eller ideell 
form. Dessa kamper förs mellan olika aktörer som exempelvis trä-
nare, ledare, idrottslärare, media, idrottsorganisationer och forskare. 
Det är också detta spänningsfält som beskrivs utifrån ett svenskt per-
spektiv i inledningen av detta arbete. 
  
Fältbegreppet låter förstå att idrottsskolorna i studien är en del av ett 
större socialt sammanhang. Idrottsskolan är inte isolerad från ideolo-
gier och sätt att tänka om idrott i andra kontexter. Det kan exempelvis 
innebära att ledare och barn som deltar i verksamheten för med sig 
erfarenheter från andra idrottssammanhang. Framförallt är detta re-
levant eftersom idrottsledarna leder idrottsaktiviteter som inte är de-
ras ordinarie verksamhet. Genom fältbegreppet blir idrottsskolan en 
del av ett socialt rum strukturerat av positioner, där ledarna och bar-
nen har vissa positioner, och relationen emellan dem påverkar 
varandra ömsesidigt. Dessa positioner är ordnade mot bakgrund av 
individers skilda tillgångar och resurser.  
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En villkorad påverkan 
 
Alanen (2001) ser på agens som barns möjligheter att påverka och 
kontrollera aktiviteter i deras vardag i förhållande till dess specifika 
materiella, sociala och kulturella resurser. Barnens agens blir därmed 
inte universell utan varierar i styrka beroende på vilka resurser bar-
nen har med sig in i verksamheten, vilket skapar möjligheter och hin-
der för handlandet. I och med det bör barns agens i idrottsskolan syn-
liggöras i den meningen vilka som har möjlighet att påverka, vilka 
skilda upplevelser och erfarenheter som finns och vad är källan till 
agensen i deras position som ”idrottsbarn”.  
 
Barnets agens styrs därmed av hur dess resurser värderas i olika 
sammanhang. Det är här som Bourdieus begrepp kapital får mening. 
Det är fältets specifika logik och praktik som bestämmer vilket kapital 
som efterfrågas. Detta innebär att vilken position en agent innehar på 
ett fält beror på volymen och strukturen på det kapital som individen 
kan mobilisera. Sådana skillnader och ojämlikhet relateras till mäng-
den och arten av kapital som aktörerna innehar, vilket i sin tur ömse-
sidigt är relaterat till den position de har. Om idrottsskolor ses som en 
del av idrottsfältet är det möjligt att beskriva användandet av resurser 
som kapital inom större sociala strukturer. Fokus blir genom detta på 
vilken position barn och ledare har på idrottsfältet och hur det påver-
kar verksamheten i idrottsskolan. I Vuorisalo och Alanens (2015) stu-
die kunde exempelvis barnen i förskolan utnyttja och omvandla sina 
resurser till kapital och därmed påverka sitt handlande och innehållet 
i förskolans verksamhet i form av att skapa och utnyttja ojämlikheter i 
förskolegruppen. 
 
Bourdieu har framförallt diskuterat kapital i symboliskt mening med 
innebörden av vad som av olika ”sociala grupper igenkännes som vär-
defullt och tillerkännes värde” (Broady, 1998, s. 7). Det finns också 
inom fälten fältspecifikt kapital. Light (2008) beskriver hur organise-
ringen och praktiserandet av barnidrott till stor del är styrd av histo-
riska traditioner av vad som erkännes som värdefullt inom idrottsfäl-
tet – en form av idrottskapital. Idrottskapital kan betyda en idrottslig 
kompetens som handlar om färdigheter och kunskaper som krävs för 
att delta i olika idrottsaktiviteter. Det har exempelvis visat sig att ele-
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ver som förvärvat ett idrottskapital från den organiserade förenings-
idrotten har större möjlighet att tillägna sig och påverka innehållet i 
idrottsundervisningen i skolan (Londos, 2010).  
 
 
Idrottsskolan en del av barns idrottsliv  
 
Som tidigare nämndes så menar Alanen (2001) att barn deltar i skilda 
sociala sammanhang (”childing practices”) med skilda betydelser för 
barn, där till exempel idrottsskolan kan vara en sådan praktik. Barnen 
har också med sig tidigare erfarenheter in i idrottsskolan, efter att ha 
varit involverade i och deltagit i andra sociala sammanhang (exem-
pelvis idrottsföreningar och familjen). Detta gäller även de vuxna som 
medverkar i idrottsskolan. Ett sådant synsätt innebär att barnens er-
farenheter av idrottsskolan länkas till deras erfarenheter i ett bredare 
sammanhang. Det kräver en förståelse för att barnen under uppväx-
ten har varit involverade i olika idrottspraktiker, vilket har gett skilda 
erfarenheter som har betydelse för hur de handlar och tolkar utifrån 
upplevelserna av idrottsskolan.  
 
För att koppla samman barnen och också de vuxna som inbäddade i 
bredare strukturer än den lokala idrottsskolan kan Bourdieus begrepp 
habitus vara användbart (Bourdieu & Wacquant, 1992). Habitus kan 
beskrivas som förkroppsligat kapital och är individens system av dis-
positioner som styr hur de handlar, tolkar och tänker i givna situat-
ioner, ett resultat av en process grundat i individens tidigare erfaren-
heter. Habitus är det som omvandlar kapital och de relationella egen-
skaperna i en position till en enhetlig livsstil. Habitus kan ses som en 
bro som förbinder de tidigare nämnda begreppen fält och kapital. I 
följande studie är det framförallt idrottshabitus som blir intressant. 
Det kan handla om hur individen uppfattar och ger mening till olika 
idrottsaktiviteter. Larsson (2008, s. 141) beskriver idrottshabitus 
som: ”Att inneha en stark idrottshabitus är att vara en person vars 
livsstil är särskilt bemängd av idrott”. Genom att delta i särskilda 
praktiker utvecklar individer särskilda smaker, preferenser och en 
särskilt känsla för deras omgivning sociokulturella sammanhang.  
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Analytiskt fokus 
 
I studien anses barns deltagande i skilda idrottspraktikgemenskaper 
skapa olika resurser och tillgångar som ger en särskild position på id-
rottsfältet. Barns införlivade tillgångar och resurser ger dem möjlighet 
att tolka och värdera olika idrottspraktiker men också skilda förut-
sättningar att skapa och påverka idrottspraktiker. Begreppet ”idrotts-
barndomar”, som introduceras i denna studie, kan användas för att 
binda samman dessa teoretiska utgångspunkter. Idrottsbarndomar är 
det konkreta, i vilket barnens upplevelser, erfarenhet och handlande 
kommer till uttryck. Ett ”idrottsskolebarn” bär på en bredare idrotts-
barndom, vilket ger en specifik position på idrottfältet som innebär en 
möjlighet att praktisera särskilda idrottsbarndomar i och genom id-
rottsskolan.  
 
Idrottsskolorna i studien behandlas därmed som representanter av en 
praktikgemenskap på mikronivå, men också som en del av vidare pro-
cesser av barndom på idrottsfältet. Idrottsskolor bör därmed förstås 
relationellt i förhållande till idrottsfältet och i synnerhet barnidrotten 
och dess historia. Genom att se idrottsskolan som en plats för barn 
skapad i en ömsesidig relation mellan barnen, den specifika miljön 
och större sociala strukturer, gör att det inte finns en bestämd eller 
någon extern definierad beskrivning av vad en idrottsskola är. I stället 
måste idrottsskolor studeras i sin unika kontext. Idrottsskolverksam-
heter är inte en bestämd verksamhet utan något som skapas på en 
specifik plats, i en specifik tid av olika aktörer. Det innebär att verk-
samheten i idrottsskolor kan vara mångfacetterad och under ständig 
förändring, som gör att idrottsskolor kan ge skiftande upplevelser och 
därmed ha varierande betydelse för barns idrottsbarndomar.  
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4. Metod 
 
Syftet med metodavsnittet är att tydliggöra intentionerna, principerna 
och proceduren för studiens tre artiklar. Idrottsskolor ses inte som en 
bestämd verksamhet utan något som konstrueras på en specifik plats 
och i en specifik tid av olika aktörer. Det innebär att mänsklig verk-
samhet sker i lokala praktikgemenskaper, vilket gör det centralt att 
använda en metod som gör det möjligt att producera kontextberoende 
kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Av det skälet kan det vara mer 
förtjänstfullt och relevant att studera en specifik idrottsskola och utgå 
från den verksamhetens unika egenskaper. Studierna i artiklarna bas-
eras på tre intervjustudier som kan beskrivas som fallstudier av tre 
olika idrottsskolor. I artikel I gjordes femton individuella intervjuer 
med: verksamhetsledaren, tre pedagoger, två idrottsledare och nio 
barn (9-10 år). Artikel II baseras på upprepade (två tillfällen) fokus-
gruppsintervjuer med 15 stycken tioåringar som deltog i en idrotts-
skola. Resultatet i artikel III bygger på intervjuer med åtta barn som 
fyra år tidigare hade deltagit i en idrottsskola. 
 
 
Beskrivning av idrottsskolorna 
 
Det finns många olika idrottsskolmodeller (exempelvis idrottsskolor 
på skollov eller inom en specifik förening). I föreliggande studie är 
fokus på en modell som innebär att flera RF-anslutna föreningar 
samverkar med skolan, där barnen kontinuerligt under en termin ges 
möjligheten att prova på olika idrotter. Idrottsskolorna bedrivs i eller 
i nära anslutning till skolans lokaler. I samband med vissa idrotter 
(exempelvis segling, golf och alpin skidåkning) transporteras barnen 
dock till andra platser.  
 
Idrottsskolorna i artikel I och II hade bedrivits under en längre tid 
och där fanns en bäraktig verksamhet och en tydlig struktur. Dessa 
två idrottsskolor hade en liknande organisation och fick medel från 
Handslaget och/eller Idrottslyftet för sin verksamhet. Båda idrotts-
skolorna bedrevs i samverkan med skolan och riktade sig till barn i 
åldrarna 6-12 år. Idrottsskolan i artikel I bedrevs genom en skolid-
rottsförening och var verksam på flera skolor i kommunen medan id-
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rottsskolan i artikel II organiserades av kommunens fritidsförvalt-
ning. Idrottsskolorna bedrevs inom ramen för fritidshemsverksam-
heten och det var frivilligt att delta. Det var också möjligt för barn 
som inte var inskrivna på fritidshemmen att delta. Idrottsskolorna var 
organiserade så att olika idrottsföreningar medverkade i idrottsskolan 
under en fyra-veckorsperiod (varje barn fick prova på en idrott vid 
fyra tillfällen). Verksamheten organiserades av en verksamhetsledare. 
I idrottsskolan i artikel I var det en idrottslärare genom en skolid-
rottsförening och i idrottsskolan i artikel II var det en fritidskonsulent 
på kommunen. På varje skola fanns en skolkontakt i form av en peda-
gog, som fungerade som en länk mellan skolan och idrottsskolan. Pe-
dagogen fungerade också som ett stöd till föreningsledarna i samband 
med aktiviteterna.  
 
Idrottsskolan i artikel III organiserades på ett något annorlunda sätt. 
Idrottsskolan utvecklades och utprövades under tre år i en mellansta-
dieklass vid en glesbygdsskola. Idrottsskolan innebar en samverkan 
mellan skolan och kommunens idrottsföreningar. En timme i veckan 
besöktes skolan av en idrottsförening och varje förening deltog vid två 
till fyra tillfällen per termin. Föreningarna presenterade inte enbart 
sin idrott utan de genomförde också olika former av lekbetonade akti-
viteter. Föreningsledarna som deltog i idrottsskolan fick genomgå en 
tjugofem timmar lång utbildning om ledarskap, genus, barns utveckl-
ing, hjärt- och lungräddning och praktisk lek. Idrottsskolan i artikel 
III var obligatorisk för barnen i den aktuella klassen. Mot bakgrund av 
syftet i artikel III (se kapitel 5) var det en fördel, då det gick att få med 
barn med olika bakgrunder och idrottserfarenheter utan risk för att 
idrottsskolan skulle selektera en viss kategori av barn. Att idrottssko-
lan som projekt bara hade innefattat en skola och en klass gjorde det 
också möjligt att mer fördjupat kontextualisera barnens gemensamma 
liv i klassen (i det unika lokala samhället, skolan, orten, kommunen 
osv.). 
 
Sammantaget representerar dessa tre fall exempel på idrottsskolor 
där barn får prova på flera idrotter under organiserade former utan 
någon organiserad tävlingsverksamhet ledda av idrottsföreningsle-
dare i skolan. Det är också värt att notera att ingen av de tre idrotts-
skolorna har i grunden initierats av de enskilda föreningarna utan av 
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idrottslärare (artikel I), kommunen (artikel II) och skolan samt ett av 
RF:s distriktsförbund (artikel III). 
 
 
Intervjuerna 
 
Med utgångspunkt i studiens syfte och teoretiska utgångspunkter val-
des en datainsamlingsmetod som undersöker hur individer beskriver 
sina upplevelser och i sin tur hur sociala strukturer påverkar dessa 
upplevelser. Enligt Bourdieu m.fl. (1999) kan forskningsintervjun 
vara ett mellanled för att bygga en bro mellan objektiva strukturer och 
subjektiva upplevelser (se också Järvinen, 1998) På liknade sätt me-
nar Tanggaard (2009) att intervjuer undersöker (genom ord) indivi-
ders socialt och historiskt inbäddade förståelse och agerande, vilket 
innebär att en intervjustudie är särskilt anpassad för att studera dis-
kurserna och berättelserna genom vilka individen lever sitt vardagliga 
liv. Intervjusituationen förmedlar då både subjektiva upplevelser och 
hur bredare sociala strukturer påverkar dessa upplevelser. Att höra 
barns röster och att analysera barns villkor förutsätter att man urskil-
jer den strukturella bakgrund som rösterna talar igenom. Därför har 
intervjuerna i enlighet med Tanggaard (2009) ambitionen att upp-
täcka sociala och historiskt kontextualiserade former av förståelse och 
agerande eller möjliga konflikter mellan olika sorters agerande och 
förståelse. Här nedan görs en övergripande teoretisk och analytisk 
redovisning av gemensamma utgångspunkter för intervjuerna. En 
mer beskrivande framställning av tillvägagångssättet i de tre artiklar-
na följer sedan i sammanfattningen av artiklarna. 
 
 
Analys och trovärdighet 
 
Intervjuerna i studien sågs som sociala relationer, vilket innebar att 
intervjuernas struktur varierade beroende på informanterna men 
också genom att mina erfarenheter som intervjuare förändrades un-
der studien. Detta genom nya praktiska och teoretiska erfarenheter av 
forskningsobjektet och en utvecklad förmåga att intervjua. Utmaning-
en var att utveckla ett intervjuande som innebar att försöka hålla en 
röd tråd som är teoretisk relevant samtidigt med att man följer det 
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unika i den enskilda intervjuns dynamik (Kvale & Brinkman, 2014). 
Det innebar också att intervju, teori, och analys redan var integrerade 
i intervjusituationen. Detta tillvägagångssätt beskrivs närmare nedan.  
 
Syftet med intervjuerna var framförallt att få en ökad kunskap om 
barns syn på och upplevelser av idrottsskolan. Det kan vid en första 
anblick verka enkelt att lyssna på barnen och ”samla in” deras upple-
velser. Men intervjusituationen är en speciell social situation arrange-
rad av mig som vuxen och som påverkar vilka utsagor som erhålls. 
Det är jag som intervjuare som tar initiativet till intervjun och be-
stämmer vad den ska handla om (Bourdieu m.fl., 1999; Kvale & 
Brinkman, 2014). I det hänseendet har den största svårigheten i stu-
dien varit att hantera avståndet mellan studiens syfte, teoretiska ut-
gångspunkter och barnens erfarenheter. Det var något som exempel-
vis framkom genom att barnen inte ville svara på frågor som de me-
nade att jag redan visste svaret på (exempelvis vad idrott är). Det in-
nebar att jag var tvungen att förtydliga att det är viktigt att veta vad 
barn tycker för att hjälpa mig som vuxen att förstå vad en idrottsskola 
är för dem.  
 
Vidare kom detta till uttryck vid några tillfällen när det ställdes frågor 
utifrån studiens syfte och teoretiska ramar utan en medvetenhet och 
tanke om avståndet till barnens uppfattningar och förståelse för om-
rådet. Bland annat när syftet med frågan var att fånga in mer kvalita-
tiva aspekter av innehållet idrottsskolans verksamhet. Det kunde leda 
till följande typ av svar: 

 
I: Vad är roligast på idrottsskolan? 
A: Fotboll 
S: Dans 
F: Slalom 
S: Ja, slalom 
 

Frågan vad som är roligast på idrottsskolan reducerar barnen i detta 
exempel enbart till enskilda idrottsgrenar och inte till de kvalitativa 
egenskaper som var intentionen med frågan. Barnens svar här säger 
inget om innehållet i idrottsskolan mer än exempel på vilka idrotts-
grenar som ingick. Ett annat exempel på ett förgivettagande från in-
tervjuaren, där frågan inte är grundad i barnens förståelse, är från ett 
tillfälle när de mot bakgrund av studiens teoretiska perspektiv fick 



38 
 

reflektera över skillnader mellan olika idrottsmiljöer och hur de såg 
på dessa i relation till idrottsskolan. Det ledde till följande svar.  
 

I: Kan man börja i en förening utan att ha varit med i idrottsskolan? 
H: Jag har ju varit med i idrottsskolan 
I: Ja, men kan man börja i en förening utan att ha varit med i idrottssko-
lan? 
H: Vad är det? 

 
Detta är exempel på hur jag som intervjuare gick några steg i förväg 
på grund av de kunskaper och färdigheter jag hade skaffat mig genom 
att utveckla studiens design istället för att ta utgångspunkt i barnens 
position och deras erfarenheter. Mina egna erfarenheter, både prak-
tiska och teoretiska innebar förgivettagande som ledde till teoretiska 
frågor som inte anpassades till en lämplig intervjufråga. Utsagor som 
upplevdes att de framkommit genom ett allt för stort avstånd mellan 
mig som intervjuare och informanternas svar var svårtolkade och 
undveks i största möjliga mån att användas i analysen. Det är dock 
viktigt att beakta att det trots denna medvetenhet kan finnas en sned-
vridning av resultaten på grund av avståndet mellan informanternas 
förståelsevärd och intervjufrågorna. Bourdieu m.fl. (1999) menar att 
det kan finnas en risk att avståndet mellan intervjuaren och den som 
intervjuas leder till svar som man själv fabricerat och som inte har 
utgångspunkt i informantens liv. Detta är inte något som är unikt för 
barnintervjuerna utan gäller också för intervjuerna med de vuxna i 
artikel I.  
 
Det är svårt att helt eliminera dessa effekter eftersom intervjuaren 
och den intervjuade har olika positioner. Men med inspiration från 
Mayall (2008, 2002) och Bourdieu m.fl. (1999) var ambitionen i in-
tervjuerna att försöka utveckla en medvetenhet om att intervjuaren 
och den intervjuade hade olika positioner, oavsett om man vill det el-
ler inte, och att det gäller att vara medveten om sin egen position och 
den intervjuades position. Därför genomfördes intervjuerna så att in-
formanterna i stor utsträckning kunde hantera rytmen och riktningen 
på intervjun. Det var något som fungerade bättre i fokusgruppsinter-
vjuerna än i de individuella intervjuerna. Härigenom krävdes en öp-
penhet för kreativitet och variationsrikedom i intervjuerna, som också 
gör att intervjumallen blir en förenkling av de frågor som ställdes och 
hur intervjuerna fortlöpte. Detta innebar exempelvis att ”samma” 
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fråga fick ställas på flera olika sätt för att hitta andra ingångar till de 
intervjuades förståelsevärld så att informanten kunde få uttrycka sig 
utifrån sig själv. Det medförde att frågorna och sättet att fråga föränd-
rades och växlade under intervjuerna och mellan intervjuerna. 
 
Utgångspunkten för intervjuerna var därför att ge informanterna en 
möjlighet att förklara sig själva, ge sin egen synvinkel både på sig 
själva och på ”världen” och i förlängningen hur bredare strukturer 
påverkar dessa upplevelser och erfarenheter. Detta gjordes genom att 
kombinera det unika och det allmänna, en förståelse inifrån, från me-
ning, och förklaring utifrån, via objektiva villkor. Detta kan motiveras 
utifrån tidigare forskning och studiens teoretiska referensram, som 
påverkade intervjuernas innehåll, analys och tolkning. För att inte 
göra en alltför abstrakt redogörelse förtydligas detta av ett exempel 
från studien. Citatet ”Vi har bara skojtävlingar, fast även då blir det 
bara bråk” är en utsaga från ett barn under en intervju i artikel II när 
barnet reflekterar runt begreppet tävling i relation till idrottsskolan. 
Barnets utsaga speglar hur det på idrottsfältet finns en dominerande 
idé och föreställning om vad tävling är och som påverkar hur barn 
upplever aktiviteterna i idrottsskolan, där det i idrottsskolan inte är 
”riktiga” tävlingar utan ”bara skojtävlingar”. Det är ett exempel på hur 
analysen byggde på en förståelse inifrån, från barnens röster, men på 
en förklaring utifrån, från idrottsfältet. Citatet visar också hur ana-
lysen fokuserade på nyanser, skillnader och paradoxer istället för 
sanna och fasta innebörder. Utsagan visar att idrottsskolan är något 
annat, där de bara har skojtävlingar, men att det i praktiken ändå le-
der till ”allvar”. Idrottsskolor kan både vara något annat men ändå 
inte. Det är genom att blottlägga sociala och historiskt kontextuali-
serade former av förståelse (vad idrottstävlingar är) och agerande (le-
der till seriösa tävlingar i idrottsskolan) eller möjliga konflikter mel-
lan olika sorters agerande och förståelse (mellan ”skojtävlingar” och 
”seriösa” tävlingar) som studien ger en ökad kunskap om barnens syn 
på och upplevelser av idrottsskolan och verksamhetens betydelse för 
formandet av barns idrottsbarndomar. 
  
Databearbetningen i de tre studierna följde ett liknande mönster. Alla 
intervjuer genomfördes av artiklarnas försteförfattare och samma 
person transkriberade också samtliga intervjuer i artikel I och II me-
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dan transkriptionerna i artikel III genomfördes av en projektassistent. 
En analys gjordes direkt efter varje intervju. Inspelningarna lyssnades 
igenom ett flertal gånger och likaså gjordes upprepade läsningar av 
den transkriberade texten. Analysen fortsatte med att söka efter utsa-
gor som kunde kodas in i teman. I nästa steg blev koderna placerade i 
ett antal huvudteman, vilka kontrollerades för intern homogenitet och 
extern heterogenitet. Det innebar att vissa utsagor flyttades till andra 
teman och att nya teman skapades. Intressanta teman som inte var 
relaterade till studien togs bort (se resonemanget om kön och etnicitet 
i den avslutande diskussionen). Slutligen kontrollerades varje tema 
för tydlighet och samstämmighet för att sedan få sitt slutgiltiga namn. 
Analysprocessen rörde sig hela tiden mellan rådata, koder, teman och 
tolkningar (Barbour, 2007; Braun & Clark, 2006). 
 
 
Resultat för förståelse och handling 
 
Redovisningen ovan gjordes för att ge läsaren en ökad förståelse för 
tillvägagångssättet och utgångspunkterna för studiens metod, analys 
och tolkningar. Dock ska hela kappan ses som en grund för resultatets 
trovärdighet och för att läsaren ska kunna göra en bedömning av stu-
diens validitet. Men vilken kunskap har detta tillvägagångsätt fram-
bringat?  
 
Studien har en pragmatisk hållning till forskningsintervjun och den 
kunskap som produceras. Det innebär att som Kvale och Brinkman 
(2014, s. 363) skriver : ”…en förskjutning från intervjuforskning som 
metodologisk regelföljande, med metoden som sanningsgaranti, till 
forskning som hantverk, där man lär sig hantverksskicklighet genom 
praktik, och värdet av den kunskap som produceras är det centrala 
kvalitetskriteriet”. Bedömningen av validiteten i studiens resultat och 
kunskapens kvalité sker då när det ska översättas till handling. Detta 
får inte förväxlas med att resultaten ger en absolut kunskap och san-
ning om hur man ska handla. Istället vill studien, genom att belysa 
nya aspekter av idrottsskolor, ge en ökad kunskap och förståelse om 
idrottsskolor som inte tidigare varit kända, och som kan ge ett bidrag 
till diskussionen i samhället om organiseringen av idrottsskolor. Det 
är då när resultatet sätts i handling av aktörer i särskida kontexter 
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som dess validitet går att bedöma (Kvale & Brinkman, 2014). Kun-
skapen i studien är därmed inte slutgiltig, ambitionen är att utifrån 
föreliggande studiers unika förutsättningar ge en ökad kunskap om 
barnens syn på och upplevelser av idrottsskolan och verksamhetens 
betydelse för formandet av barns idrottsbarndomar. 
  
I viss mening går det också då att tala om en generalisering av resulta-
ten. Studierna av idrottsskolorna som gjorts i föreliggande avhandling 
kan exempelvis ge ett kunskapsbidrag vid organiseringen av idrotts-
skolor, genom att göra verksamma aktörer medvetna om processer 
som kan ske i idrottsskolor. Dessa aktörer kan känna igen sig i de re-
sultat som redovisas och som därmed kan ge en ökad förståelse om 
deras idrottsskola. Inte minst i en kombination med andra studier och 
praktiska erfarenheter. Detta beror mycket på hur läsare av studien 
tolkar innehållet och hur de följer upp det med handling, men också 
om jag har kunnat redovisa ett trovärdigt och hållbart resultat som är 
relevant för läsaren. En redogörelse av dessa resultat följer nu i sam-
manfattningen av artiklarna.  
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5. Sammanfattning av artiklarna 
 
Artikel I 
 
Towards a New Logic of Sport Practice for Children. A Case 
Study of a “Sport for All” School Programme in Sweden 
 
Syftet med studien var att studera barns och vuxnas (pedagoger, id-
rottsledare och verksamhetsledare) syn på och upplevelser av sitt del-
tagande i en idrottsskola. I juni 2009 genomfördes femton individu-
ella intervjuer med verksamhetsledaren, tre av skolans pedagoger, två 
idrottsledare och nio barn (fem flickor och fyra pojkar 9-10 år). Verk-
samhetsledaren och de tre pedagogerna valdes utifrån att de regel-
bundet arbetade i idrottsskolan. Barnen och idrottsledarna valdes ut 
slumpmässigt från en lista med deltagande barn och föreningar. Bar-
nen och ledarna hade varit med i idrottsskolans verksamhet i minst 
en termin. 
 
Informanterna informerades om syftet med studien och vilka huvud-
sakliga frågeområden som skulle behandlas. Vidare fick de informat-
ion om att intervjun var frivillig och att det var möjligt att närhelst 
avbryta sin medverkan samt att deras svar skulle behandlas konfiden-
tiellt. När det gällde verksamhetsledaren, idrottsledare och pedagoger 
inhämtades muntligt samtycke i samband med att de tillfrågades att 
delta i undersökningen. Inför intervjuerna med barnen kontaktade 
klasslärarna barnens vårdnadshavare där de muntligt fick ta ställning 
till om huruvida deras barn skulle medverka i undersökningen eller 
ej. Vid undersökningstillfället tillfrågades också barnen muntligt om 
de ville delta i undersökningen. Samtliga steg i studien skedde med 
stöd av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 
 
De vuxna intervjuades avskilt på respektive individs arbetsplats och 
barnen intervjuades på skolan. Vid intervjuerna användes en inter-
vjuguide med öppna frågor som var relaterade till informanternas roll 
i idrottsskolan. Intervjufrågorna utvecklades genom en pilotstudie. 
Huvudteman för frågorna var barnens och vuxnas tolkningar av id-
rottsskolans idé, innehåll och deras upplevelser av aktiviteterna. Alla 
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intervjuer spelades in och intervjuaren gjorde också anteckningar un-
der intervjuerna. Analysen gjordes parallellt med intervjuerna, vilket 
ledde till mindre justeringar av frågorna mellan intervjuerna. Först 
intervjuades verksamhetsledaren och pedagogerna och sedan idrotts-
ledarna och barnen. 
  
Barnen upplevde att idrottsskolan var ett tillfälle för att under lekfulla 
former få prova på olika idrotter och att idrottsskolan skiljde sig från 
hur idrott bedrivs i den traditionella föreningsidrotten. Den tradition-
ella föreningsidrotten upplevdes ha mer fokus på tävling som innebär 
en mer systematisk och avancerad träning. Resultatet visade att från-
varon av organiserade tävlingar, mindre intensiva aktiviteter, större 
flexibilitet och variation i idrottsskolan verkade utmana den med-
vetna eller omedvetna idén om meningen och funktionen med den 
traditionella föreningsidrotten för barn. Pedagogerna menade också 
att idrottsskolan attraherat barn som inte deltar i den organiserade 
föreningsidrotten. 
 
Vidare beskrev barnen att de hade lärt sig flera nya idrotter i idrotts-
skolan och för vissa barn hade det även bidragit till att de börjat med 
föreningsidrott. Att använda idrottsskolan som en ingång till den or-
ganiserade föreningsidrotten var också en uttalad och medveten stra-
tegi från idrottsskolans ledning. När det gäller detta visade det sig 
dock att barnen och de vuxna ibland hade olika syn på syftet med id-
rottsskolan. Vissa vuxna menade att barnen inte förstod syftet med 
idrottsskolan. De ansåg att barnen kom till idrottsskolan ”bara” därför 
att det är ett roligt tillfälle för att få röra på sig och inte för att de vill 
prova på specifika idrotter, och att det därför är svårt att rekrytera 
barnen till föreningarnas ordinarie verksamhet. I samband med detta 
diskuteras i artikeln att barnen har en agens som gör att idrottsskolan 
blir vad barnen vill att idrottsskolan ska vara. Det innebar att idrotts-
skolan i detta fall ”enbart” blev ett roligt tillfälle för stunden och att 
det inte fanns något intresse hos barnen av att börja i föreningarnas 
ordinarie verksamhet. 
 
I intervjun betonade verksamhetsledaren att idrottsledarna är mycket 
betydelsefulla i formandet av idrottsskolans verksamhet och att det 
därför är viktigt att de får en tydlig information om vad syftet är med 
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idrottsskolan. Vidare framkom i analysen av intervjuerna att det 
krävdes en särskild kompetens för att leda idrottsaktiviteterna i id-
rottsskolan. Detta kunde bland annat märkas i form av att idrottsle-
darna inte ville leda idrottsskolan utan hjälp av skolans pedagoger. 
Artikelns resultat visade att det var svårt för idrottsledarna att leda 
aktiviteterna, eftersom idrottsskolans struktur och barnens agerande 
gjorde att idrottsledarna mötte en annan idrottspraktik än vad de var 
vana vid.  
 
 
Artikel II 
 
“It’s like half-sport, maybe even a bit more than half-sport”. 
Children’s experience of a Sport for All Programme in School 
 
Syftet med studien var att undersöka hur barn kollektivt upplever och 
beskriver sina upplevelser av idrottsskolan. Under våren 2012 genom-
fördes upprepade fokusgruppsintervjuer med femton stycken 10 
åringar (9 flickor och 6 pojkar) från en idrottsskola. Syftet med att 
göra uppföljningsintervjuer var att följa upp vad som framkom vid det 
första intervjutillfället (Fielden, Sillence & Little, 2011). Fyra till sex 
barn deltog i tre fokusgrupper. Barnen var slumpmässigt utvalda från 
idrottsskolans deltagarlista. Barnen hade det gemensamt att de kon-
tinuerligt hade deltagit i idrottsskolan under ett år eller mer. 
 
Den valda metoden kan fånga barns delade upplevelse av att delta i en 
idrottsskola. Utifrån barnens individuella upplevelser och erfarenhet-
er skapas en gemensam kollektiv förståelse som är möjlig att fånga. I 
och med att barnen integrerar med varandra är förhoppningen att det 
kommer fram beskrivningar som inte varje enskilt barn hade kommit 
fram till på egen hand. Fokusgrupper kan också ge en mer avspänd 
situation än individuella intervjuer genom att maktbalansen förskjuts 
något eftersom intervjuarens roll minskar (Barbour, 2007; James 
m.fl., 1998; Wibeck, 2010). 
  
I samband med att barnen tillfrågades om de ville medverka i studien 
informerades de om syftet med studien och vilka huvudsakliga fråge-
områden som skulle behandlas. Vidare att intervjun var frivillig och 
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att det var möjligt att närhelst avbryta sin medverkan samt att deras 
svar skulle behandlas konfidentiellt. Inför intervjuerna med barnen 
skickades ett informationsbrev till barnens vårdnadshavare där de 
skriftligt fick ta ställning till om huruvida deras barn skulle medverka 
i undersökningen eller ej. Vid undersökningstillfället tillfrågades bar-
nen återigen om de vill delta i undersökningen. Samtliga steg i stu-
dien skedde i linje med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 
principer. 
  
Varje grupp intervjuades två gånger inom en period på två till tre 
veckor. Intervjuerna genomfördes i ett klassrum på barnens respek-
tive skola inom ramen för fritidshemsverksamheten. Varje intervju 
varade mellan 25 till 40 minuter. Vid intervjuerna användes en inter-
vjuguide som fokuserade på fyra huvudteman: (i) Vad är idrottsskolan 
för barnen (ii) Varför valde de att vara med i idrottsskolan (iii) Vad 
gör de på idrottsskolan och hur är det att vara med (iiii) Vad vill de 
göra i idrottsskolan i framtiden. Innan de uppföljande intervjuerna 
formulerades intervjuguiden om efter vad som framkommit i de 
första intervjuerna (exempelvis frågor om barnens relation till ledarna 
och andra idrottsmiljöer).  
 
Barnen upplevde att idrottsskolan var mer flexibel och hade lägre 
trösklar än den traditionella föreningsidrotten. I det sammanhanget 
diskuterades exempelvis att det till skillnad mot idrottsskolan är svårt 
att börja med traditionell föreningsidrott mitt i säsongen, eftersom 
man då inte kan lika mycket som de som varit med i föreningen en 
längre tid. De beskrev hur det kan vara svårt att bli accepterad om 
man inte är på samma nivå som de andra i gruppen. 
  
I vissa fall såg inte barnen idrottsskolan som ”riktig” idrott utan sna-
rare som: ”det är halvidrott, kanske lite mer än halvidrott”. Barnen 
ansåg att för att det ska vara ”riktig” idrott behöver man träna mer 
frekvent och intensivt under en längre period och att det ska finnas en 
organiserad tävlingsverksamhet. Vissa barn upplevde också att de inte 
kunde förbättra sina färdigheter i idrott, eftersom det enbart är grun-
derna i varje idrott som lärs ut i idrottsskolan. 
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Syftet med idrottsskolan var att erbjuda en idrott utan organiserad 
tävlingsverksamhet. Barnen menade också, utifrån deras syn på täv-
ling, att idrottsskolan inte hade någon organiserad tävlingsverksam-
het och att det var ett måttligt fokus på att vinna. Ändå beskrev bar-
nen att det förekom olika former av tävlingar i idrottsskolan, men att 
detta var ”skojtävlingar” i kontrast till ”riktiga” tävlingar. Resultatet 
visade dock att dessa ”skojtävlingar” kunde förändras till ”riktiga” täv-
lingar. Barnen upplevde att dessa tävlingsinslag bidrog till en mer 
prestationsbaserad atmosfär i idrottsskolan. Detta var något som till 
stor del skapades genom agerandet hos deltagande barn med ett 
starkt behov av att vinna. 
  
Barnen tycktes också vara medvetna om vilka som är bra i idrott och 
vilka som inte är det. Det ledde till att vissa barn som tillskrevs vara 
mindre bra i den aktuella idrotten delvis blev exkluderade i idrotts-
skolans aktiviteter. Bland annat genom att de inte fick några pass när 
de spelade fotboll. Resultatet visade att detta kunde ske i relation till 
ledarnas agerande, som omedvetet eller medvetet uppmuntrade en 
informell ranking i gruppen. Vissa barn beskrevs som duktiga idrot-
tare och favoriserades därför av vissa ledare. Detta var något som de 
andra barnen uppmärksammade och som ledde till att de kände sig 
förbisedda och orättvist behandlade av ledarna.  
 
Artikelns resultat visade att idrottsskolans verksamhet inte var fast 
utan förändrandes beroende på förutsättningarna i det i tid och rum 
unika tillfället, och att vilka idrottsbarndomar som praktiserades vid 
dessa tillfällen berodde på vilket idrottskapital barnen hade tillgång 
till. 
 
 
Artikel III 
 
Idrott för alla för alltid? En idrottsskolas betydelse för barns id-
rottsliv  
 
Syftet med studien var att undersöka hur ett deltagande i idrottssko-
lan påverkar barn på skilda sätt och vilken betydelse det kan ha för 
deras idrottande utanför skolan. I undersökningen gjordes individu-
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ella intervjuer med åtta stycken 17 åringar (fyra pojkar och fyra flick-
or) som från årskurs fyra till och med årskurs sex hade deltagit i id-
rottsskolan (2005-2008). De valdes slumpmässigt ut från klasslistan. 
Ett brev skickades ut innehållande information om studiens syfte och 
etiska förhållningssätt samt en förfrågan om de ville delta i studien. 
Efter någon vecka när inget svar hade inkommit kontaktades de på 
telefon, där samma information som fanns i brevet delgavs. De infor-
merades om syftet med studien och vilka huvudsakliga frågeområden 
som skulle behandlas. Vidare att intervjun var frivillig och att det var 
möjligt att närhelst avbryta sin medverkan samt att deras svar skulle 
behandlas konfidentiellt. Samtliga steg i studien skedde i linje med 
Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer.  
 
Flertalet av intervjuerna genomfördes på en avskärmad plats i biblio-
teket i den stad informanterna bedrev sina gymnasiestudier. En inter-
vju genomfördes på en gymnasieskola och en annan i en klubblokal i 
anslutning till en idrottsträning. För att få informanterna att i så stor 
utsträckning som möjligt att medverka, anpassades tider och platser 
för intervjuerna till stor del efter informanternas önskemål. Intervju-
erna pågick i ca 40-60 min. Samtliga intervjuer genomfördes i slutet 
av maj och i början av juni 2012.  
  
En intervjuguide användes för att temaområdena för intervjun skulle 
fångas in vid intervjusituationen. Frågorna berörde främst två huvud-
områden: a) hur upplevde de idrottsskolan och b) vilken betydelse 
upplevde de att idrottsskolan hade haft för deras idrottsvanor. För att 
kunna sätta in barnens upplevelser av idrottsaktiviteten i ett kulturellt 
och socialt sammanhang innehöll intervjuguiden också frågor om 
barnens egna och den sociala omgivningens (exempelvis familj och 
kompisar) intressen och vanor. 
  
Resultatet visade att idrottsskolan var uppskattad bland barnen och 
att det var ett positivt inslag under skoltiden. För barnen handlade 
idrottsskolan om någonting mer än att bara prova och lära sig olika 
idrotter, idrottsskolan var ett ”andningshål” som de längtade till. Det 
var lite av veckans höjdpunkt. Däremot skilde det sig mellan olika in-
divider när det gällde vilken betydelse idrottsskolan hade för ett fort-
satt idrottande utanför idrottsskolan. För vissa barn var idrottsskolan 
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starkt situerad, som innebar att det var kul att utföra idrotterna där 
och då men det var inget som dessa barn ville ägna sig åt i andra 
sammanhang. Medan för andra barn hade idrottsskolan haft en stor 
betydelse för ett fortsatt idrottsintresse. För dem öppnade idrottssko-
lan upp nya möjligheter för idrott. I och med att de hade fått möjlig-
het att prova på olika idrotter hade de breddat och fördjupat kun-
skapen och intresset för fler idrotter. I vissa fall ledde en ökad kun-
skap om olika idrotter till att barnen provade på idrotter på fritiden 
och i några fall till att de började med nya idrotter. 
 
Analysen gav bilden av två skilda idrottsbarndomar, där barn med en 
svag koppling till idrott menade att idrottsskolan var rolig och bra 
under tiden på skolan men att det inte hade någon betydelse för dem 
idag. Bland dessa barn verkade inte idrott tillskrivas ett betydande 
värde. Det var också tydligt att barnen idag hade andra fritidsintres-
sen än idrott. Resultatet visade att dessa barn ändå hade en positiv 
inställning till idrottsskolans innehåll och att ha fått prova på andra 
idrotter än, som de upplevde, de traditionella och vanligast förekom-
mande. Men och andra sidan fanns det barn som framställde idrott 
som ett stort intresse och som en naturlig del av deras liv med en 
uppväxt som präglades av många olika former av idrottsaktiviteter, 
som menade att idrottsskolan hade haft en påverkan för deras idrot-
tande utanför skolan. För dessa barn blev de idrotter de fick prova på 
en fördjupning och breddning av ett redan grundlagt intresse för id-
rott. 
 
Artikelns resultat visade att barnen uppskattade och var djupt invol-
verade i idrottsskolan när den genomfördes, men att det inte utan 
förbehåll ledde till ett väsentligt lärande som också blev tillämpbart i 
andra sammanhang. Artikelns resultat problematiserar och ger en 
ökad kunskap om vilka möjligheter barn med skilda idrottsbarndo-
mar har att överföra erfarenheterna från idrottsskolan till andra id-
rottspraktiker.  
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6. Diskussion 
 
Avhandlingens syfte är att öka kunskapen om barns syn på och upple-
velser av idrottsskolan och verksamhetens betydelse för formandet av 
barns idrottsbarndomar. Avsikten med den avslutande diskussionen 
är inte primärt att sammanfatta resultaten från artiklarna, då sam-
manfattningen av artiklarna redan finns i kappan. Istället är ambit-
ionen här att syntetisera de viktigaste resultaten för att besvara av-
handlingens syfte. 
 
I bakgrundsbeskrivningen i kappan framkom att framväxten av id-
rottsskolor inte är slumpmässiga och att det är i relationen mellan 
barnidrott och vuxenidrott som det går att förstå ursprunget och ut-
vecklingen av idrottsskolor. En idrott skapad av vuxna för vuxna 
mötte motstånd när den började överföras på barn. När idrottsskolor 
således började utvecklas under barnidrottens expansion i slutet av 
1970-talet och kanske främst under 1980-talet var detta mycket på 
grund av den kritik som riktades mot den barnidrott som bedrevs i 
föreningarnas regi (Patriksson, 1987; Tebelius, 1988). Detta är en kri-
tik som fortfarande i allra högsta grad är närvarande (SOU, 2008:59). 
Denna motsättning kan sägas ligga i skilda synsätt på dagens barnid-
rott och som också har sin grund i synen på barn, fostran och idrott. 
Idrottsskolor går att se som ett materialiserat uttryck för och en pro-
dukt av motsättningen mellan olika idrottsideologier och syn på barn. 
Istället för en tidig specialisering och ett överdrivet fokus på tävling 
ska idrottsskolor ge alla barn möjlighet att prova på olika idrotter un-
der lekfulla former. Det finns också en tydlig tanke om idrottsskolor 
som en plats där barn skaffar sig erfarenheter av idrott, som leder till 
ett fortsatt idrottande i andra sammanhang, där det kanske främst 
menas den organiserade föreningsidrotten (se exempelvis RF:s folder 
Sportis – idrottskola med barn i centrum). Idrottsskolor som feno-
men bär alltså en tydlig vision av historiskt formade idéer om en id-
rott för alla, inte minst med grund i det statliga betänkandet ”Idrott åt 
alla” (SOU, 1969:29).  
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En idrottsskola för alla?  
 
Barnens beskrivningar av sina upplevelser av idrottsskolorna gav en 
delvis komplex och motstridig bild. Resultatet visade att idrottsskolan 
kunde vara ett tillfälle för att under lekfulla former få prova på olika 
idrotter och att idrottsskolan skiljde sig från den organiserade före-
ningsidrotten. Men därutöver fanns det tillfällen då barnen upplevde 
att det ibland utvecklades en ”prestationsbaserad atmosfär” i idrotts-
skolan och att aktiviteterna blev mer tävlingsinriktade och ”allvar-
liga”.  
 
Det mest framträdande resultatet som visade sig i artiklarna var ändå 
att frånvaron av organiserade tävlingar, mindre intensiva aktiviteter, 
större flexibilitet och variation till viss del verkade utmana idén om 
den traditionella meningen och funktionen med föreningsidrott för 
barn. Detta kan vara ett resultat av att idrottsledarna i idrottsskolan 
inte behöver prioritera tävling och resultat, något som också visade 
sig i barnens upplevelser. Barnen beskrev (artikel I) hur de i den trad-
itionella föreningsidrotten behöver fokusera mer på avancerad trä-
ning för att tävla. Vissa barn menade (artikel II) till och med att skill-
naden mellan idrottsskolan och föreningsidrotten var så stor att id-
rottsskolan inte var ”riktig” idrott, vilket också visar på vilken domi-
nans föreningsidrotten kan ha över barns syn på vad idrott är. Dock 
fanns det barn som uttryckte en begränsad kunskap om och erfaren-
het av den traditionella föreningsidrotten, vilka föreföll uppleva att 
idrottskolan är idrott i egentlig mening. 
 
Det framkom också i resultatet att barn med ringa preferenser för för-
eningsidrott var positiva till idrottsskolan (artikel III). Likaså beto-
nade de vuxna (artikel I) att idrottsskolan hade attraherat barn som 
annars inte ägnade sig åt idrott på fritiden. Barnen uttryckte också 
(artikel II) att det inte behövs några tidigare erfarenheter av idrott för 
att delta i idrottsskolan, i motsats till att det behövs särskilda färdig-
heter för att börja i en idrottsförening. Men det framkom (artikel II) 
även att barn kunde uppleva idrottsskolan som tråkig, eftersom det 
inte gick att förbättra sina färdigheter i idrott. Det överensstämmer 
med Lights (2008) resultat som pekade på att det var betydelsefullt 
för barn att kunna utvecklas och bli bättre i sin idrott för att idrotten 
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skulle upplevas som meningsfull. Detta är något som kan ses som en 
begränsning i idrottsskolan, eftersom det endast är grunderna i re-
spektive idrott som ska praktiseras. 
 
Med stöd i Bourdieus (Bourdieu & Wacquant, 1992) teoretiska ram-
verk kan det ovan beskrivna resultatet förklaras med att även ett an-
nat idrottskapital erkändes i idrottsskolan än det som erkänns inom 
föreningsidrotten. En sådan beskrivning medför att det går att delta i 
verksamheten med ett annorlunda idrottshabitus än vad som känne-
tecknar barn som väljer att ägna sig åt den traditionella föreningsid-
rotten. Detta är ett resultat som öppnar upp för idrottsskolor som yt-
terligare ett alternativ för barns idrottande, vilket också är, och histo-
riskt har varit, ett övergripande syfte med idrottsskolor (RF, 2013; 
Tebelius, 1988). Utan att säga att idrottsskolor per automatik är ett 
medel för att utveckla en barnidrott för alla, så har resultatet i av-
handlingen visat att det med idrottsskolor går att organisera alterna-
tiva idrottsverksamheter, där barn upplever att idrotten kan ha en 
annan mening och funktion än inom den traditionella föreningsidrot-
ten. Det är ett resultat som kanske ger en något mer positiv bild än 
vad som framkommit i tidigare forskning, där det ofta lyfts fram att 
alternativa verksamheter endast blir en reproduktion av den domine-
rande organiseringen av idrott (Skille, 2011; Säfvenbom m.fl., 2009). 
Men som nämndes i inledningen av avsnittet visade resultatet i artikel 
II att idrottsskolan inte alltid dominerades av ett eget unikt värde, 
utan att verksamheten kan vara föränderlig, vilket innebar att inslag 
av tävlingsidrott tilläts att dominera.  
 
Redogörelsen ovan är därför på flera sätt en förenkling. Resultatet 
visade nämligen att idrottsskolor kan vara betydligt mer komplexa, 
dynamiska och mångfacetterade än att bara framställas som ett unikt 
alternativ, helt fristående, utan påverkan från den traditionella före-
ningsidrotten.  
 
I artikel II framkom bland annat att idrottsskolans verksamhet för-
ändrades utifrån hur olika barn och ledare agerade, inte minst gällde 
det barnens handlande. Resultatet visade att vilka barn som deltar 
och deras idrottskapital hade stor påverkan på verksamheten. Det 
ledde till att vissa barn kunde påverka praktiken genom att inta mer 
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dominerande positioner i relation till både vuxna och barn. Barnen 
upplevde att agerandet hos de barn som hade ett starkt behov av att 
vinna kunde förändra idrottsskolans ”skojtävlingar” till ”riktiga” täv-
lingar, vilka barnen beskrev som mer seriösa och resultatorienterade. 
Enligt barnen bidrog det till en annan stämning, med mer fokus på att 
vinna och som ibland kunde leda till bråk. Att barnen i den studerade 
idrottsskolan i artikel II hade skilda positioner i verksamheten kunde 
också bidra till att vissa barn som tillskrevs vara mindre bra i den ak-
tuella idrotten delvis blev exkluderade i idrottsskolans aktiviteter, 
bland annat genom att de inte fick några passningar när de spelade 
fotboll. I enlighet med Bourdieus (Bourdieu & Wacquant, 1992) beror 
barnens möjligheter att använda sitt idrottskapital på barnets position 
på idrottsfältet. Att tävling erkänns ett stort värde i barns idrott 
(Skille, 2011; SOU, 2008:59) kan då förklara varför barn med ett stort 
behov av att vinna kunde påverka aktiviteterna i idrottsskolan. Detta 
liknar den process som Vuorisalo och Alanen (2015) upptäckte när de 
med Bourdieu som teoretisk referensram studerade en förskola som 
en social praktik. De såg hur förskolan gjorde det möjligt för barnen 
att utnyttja och omvandla sina resurser till kapital och därmed på-
verka förskolans verksamhet. Det speglar vad Alanen (2001) menar 
med att barn är agenter men att agens är egenskaper hos det indivi-
duella barnet. Ett sådant perspektiv innebär att på individuell nivå så 
har inte alla barn lika möjligheter eller kapacitet för agens. 
 
En viktig aspekt i sammanhanget är att barnens möjligheter att ut-
nyttja sitt idrottskapital kunde ske i relation till ledarna (artikel II). 
Detta liknar det resultat som framkom i Cushion och Jones (2006) 
studie av ett ungdomslag i fotboll. De visade att om spelaren innehar 
en position som ”bra spelare” innebär det att ha ett habitus som liknar 
ledarnas. Detta i sin tur ledde till ett sådant beteende som hos ledarna 
värderades som lämpligt och legitimt och som också belönades av le-
darna med en mer positiv inställning till dessa spelare. Samma makt-
relationer visade sig i barnens upplevelser av den idrottsskola som 
studerades i artikel II. Ledarna upplevdes där kategorisera vissa barn 
som ”bra” och andra som ”dåliga”. När detta skedde verkade det fin-
nas en medveten och omedveten förväntan om hur den ”rätta” idrot-
ten skulle utövas och hur man beter sig exempelvis på en fotbollsträ-
ning. På liknande sätt som i Cushion och Jones (2006) verkade dessa 



53 
 

uppfattningar vara grundade i ett idrottshabitus format av ledarnas 
tidigare erfarenheter av idrott i den organiserade föreningsidrotten.  
 
Att det i idrottskolan ibland kan uppstå en konflikt mellan idrottssko-
lans syfte och idé och hur innehållet upplevs av barnen, kan kanske 
med stöd i Lave och Wenger (1991) och Bourdieu (Bourdieu & 
Wacquant, 1991) förklaras av att idrottsskolan som en praktikgemen-
skap kan förändras och därmed förflytta sin position på idrottsfältet. 
Skille (2007) fann att alternativa idrottsverksamheter som praktise-
rades på ett annorlunda sätt, jämfört med den traditionella förenings-
idrotten, attraherade andra barn och gav andra upplevelser. Däremot 
betonade Skille att alternativa verksamheter som låg närmare och 
mer påminde om den traditionella föreningsidrotten i högre grad 
präglades av reproduktion. En möjlig tolkning är följaktligen att när 
idrottsskolans unika syfte och idé tillåts dominera är det en praktik-
gemenskap på idrottsfältet med en sådan position i förhållande till 
den traditionella föreningsidrotten som gör att andra upplevelser och 
idrottsbarndomar kan produceras. Men när barn och ledare kan mo-
bilisera och tillåts använda ett idrottskapital som är präglat av täv-
lingsidrotten förflyttas idrottskolans position på idrottsfältet närmare 
den traditionella föreningsidrotten.  
 
Det framkom att när barn och idrottsledare agerar i motsättning till 
idrottsskolans syfte och kan inta dominerande positioner i aktivite-
terna misslyckas idrottsskolan med att erbjuda en inkluderande idrott 
för alla. Istället produceras därigenom en social ojämlikhet bland 
barnen och idrottsskolan blir en idrottsaktivitet för vissa barn. I detta 
fall barn med ett stort fokus på tävling och med redan goda färdighet-
er i de idrotter som de får prova. För barn som inte vill tävla och/eller 
saknar erfarenhet av tävlingsidrott blir idrottsskolan då inget tillfälle 
för att på ett roligt och meningsfullt sätt få prova på och lära sig nya 
idrotter, utan leder istället till en negativ inställning till idrottsskolans 
verksamhet.  
 
Sammanfattningsvis ger artiklarnas resultat bilden av idrottsskolan 
som en praktikgemenskap som kan förändra sin position på idrotts-
fältet beroende på deltagande barns och ledares idrottshabitus och 
vilket idrottskapital som tillåts att dominera i verksamheten. Resulta-
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tet i artiklarna visade att det kan påverka barns upplevelser av och syn 
på idrottskolan och därmed skapa skilda idrottsbarndomar i idrotts-
kolan. Detta är något som innebär en stor utmaning för idrottsledarna 
i verksamheten, förutsatt att idrottsskolan vill vara en idrottsaktivitet 
för alla barn och ett alternativ till den organiserade föreningsidrotten. 
 
 
Idrottsskolan och ledarskap  
 
Enligt föreliggande studie förefaller idrottsskolan ställa specifika krav 
på ledarskapet och beteendet hos de enskilda idrottsledarna tycks ha 
stor betydelse för hur barnen upplever idrottsskolan. I tidigare forsk-
ning betonas också att ledarnas tolkningar av policys och agerande 
har betydelse för vilken verksamhet som kommer barnen till del (Flin-
toff, 2008). Tanken här är inte att ge någon punktlista eller manual 
över hur en ledare i idrottsskolan ska vara, utan att mot bakgrund av 
artiklarnas resultat ge en beskrivning om förutsättningarna för att 
vara ledare i idrottsskolan och vad det kan betyda för barnens upple-
velser. 
 
Det kan vara en förenkling att låta förstå att ledaren själv sätter igång 
och reglerar den verksamhet som erbjuds. Ledarskapet, mot bak-
grund av artiklarnas resultat och de teoretiska utgångspunkterna, bör 
istället ses som en social aktivitet och att ledarskapets praktik är en 
interaktion mellan ledare, barn och sammanhang. Detta diskuterades 
ovan i form av hur vissa barn i relation till ledarna kunde påverka 
verksamheten. I tidigare forskning (Flintoff, 2008; Säfvenbom m.fl., 
2009) lyfts det ofta fram att föreningsledare ”går in” och bedriver 
traditionell föreningsidrott i alternativa verksamheter. Vad som visas 
i studien är att detta inte är så lätt eller ens möjligt, det verkar i så fall 
krävas att det finns andra barn med ett liknande idrottskapital som 
dessa ledare i verksamheten. Enligt artikel I förefaller det också att 
barnens påverkan i vissa fall kan vara starkare än ledarnas, där hade 
ledarna svårt att leda och hantera sina pass på grund av att det deltog 
andra barn än i deras ordinarie verksamheten. Vidare framkom att 
ledarna upplevde det problematiskt att leda aktiviteterna i idrottssko-
lan och kände att de ville ha stöd av andra vuxna. Ett idrottskapital 
som erkändes ha ett värde i deras ordinarie verksamhet var inte alltid 
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kompatibelt med idrottsskolans praktik. Det kan vara betydelsefullt 
att ha detta relationella perspektiv i åtanke som en kontrast till ett 
”envägs”-synsätt där ledarna bedriver en viss typ av verksamhet och 
som barnen passivt tar del av. Istället för att också se att barnen är 
medskapare av verksamheten och som kan bidra till att det exempel-
vis blir inslag av tävlingsidrott, kanske till och med i motsättning till 
ledarens intentioner och tänkta upplägg. Det ger en något annorlunda 
bild än vad Eliasson (2009) fann i sin studie av den organiserade för-
eningsidrotten. Där visade resultatet att barns och vuxnas skilda syn 
på idrottens mening ledde till att barnen i stor utsträckning fick un-
derordna sig de vuxnas perspektiv. I idrottsskolan verkar istället le-
darna delvis behöva anpassa sig till barnens agerande. En förklaring 
till det kan vara att barn som söker sig till och stannar kvar i en id-
rottsförening accepterarar den ordning som råder även fastän det inte 
nödvändigtvis gynnar deras intresse och önskningar, vilket är i enlig-
het med Bourdieus resonemang om symboliskt våld (Bourdieu & 
Wacquant, 1992). I idrottsskolan möter ledarna andra barn, med en 
annan syn på idrott, som inte accepterar föreningsidrottens struk-
turer. Ledarskapet i idrottsskolan handlar därmed mycket om att 
hantera olika former av idrottskapital som barn har med sig in i verk-
samheten. Men också överhuvudtaget att ledarna ingår i en annan 
praktikgemenskap (Lave & Wenger, 1991) än där de normalt praktise-
rar sitt ledarskap.  
 
I det sammanhanget bör det uppmärksammas att idrottsledarna i id-
rottsskolan sedan tidigare har utvecklat sitt ledarskap i den tradition-
ella föreningsidrotten. Redelius (2002) menar att idrottsledare är på-
verkade av den tradition som omger en enskild idrott och den speci-
fika kultur som finns i deras förening, men också av den svenska id-
rottskulturen som helhet. I idrottsskolan deltar ledarna i en annan 
verksamhet med andra villkor som ställer andra krav på ledarskapet. 
Däribland möter ledarna barn med andra erfarenheter av idrott än 
vad de möter i föreningsidrottens ordinarie verksamhet. Ledarna 
måste också förhålla sig till idrottsskolans flexibilitet och tillgänglig-
het (exempelvis kan det variera hur många och vilka barn som kom-
mer vid olika tillfällen) samt avsaknaden av organiserade tävlingar 
och matcher. Det går till exempel inte att kräva ett deltagande på 
veckans träningar för att få delta på helgens match. Med stöd i Lave 
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och Wenger (1991) går det att förstå att idrottsledarna som leder id-
rottsskolan har specifika tekniker och färdigheter i sin idrott, men i 
deras ordinarie verksamhet existerar dessa tekniker och färdigheter i 
ett bredare system av relationer i vilken de får en annan mening än i 
idrottsskolan.  
 
Detta innebär att ett ledarskap i idrottsskolan bör bygga på en ökad 
förståelse för idrottsskolans position på idrottsfältet. Det blir således 
problematiskt när ledarna skiftar mellan olika praktikgemenskaper 
(idrottsskolan och deras ledaruppdrag i föreningsidrotten). Även om 
ledarna görs medvetna om att de möter andra barn och en annan 
verksamhet i idrottsskolan så saknar de erfarenhet av att hantera id-
rottsskolans praktik. I enlighet med Lave och Wenger (1992) krävs en 
långtgående medverkan i sådana praktikgemenskaper för att få en 
förståelse för verksamheten. Resultatet i artikel I visade att skolans 
pedagoger hade denna förståelse och att idrottsledarna behövde stöd 
av pedagogernas erfarenheter av skolan och barnen. Pedagogerna har 
befunnit sig i skolan över tid och skaffat sig nödvändig kunskap om 
miljön och barnen vilket inte har varit möjligt för idrottsledarna.  
 
För att idrottsledarna ska kunna möta upp barnens skilda idrotts-
barndomar i idrottsskolan förefaller det, utifrån Bourdieu (Bourdieu 
& Waquant, 1992), betydelsefullt med en mer djupgående insikt om 
barns skilda positioner på idrottsfältet och hur idrottskapital distri-
bueras och verkar i idrottsaktiviteter för barn. Men ledarna behöver 
också bli medvetna om sin egen position, hur de ser på idrott och vil-
ken position de själva har på idrottsfältet. Att reflektera över sin egen 
position kan öppna för en förståelse för att det finns skilda sätt att 
tolka och förstå barnidrott och därmed hur verksamheten i idrotts-
skolan formas.  
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Idrottsskolor – idrott för alla för alltid?  
 
För att förstå idrottsskolors betydelse för barn kan det vara bra att 
uppmärksamma hur barns idrottsvanor ser ut när det gäller de åldrar 
som idrottsskolor främst riktat sig till (barn mellan 6-12 år). I dessa 
åldrar karakteriseras barns idrottade av en stor rörlighet (Carlman, 
Wagnsson & Patriksson, 2013; Thedin Jacobsson, 2015; Wagnsson, 
Patriksson & Carlman, 2014), som innebär ett byte mellan idrottsför-
eningar och idrottsgrenar. En majoritet (80-90 %) bland barn i Sve-
rige är också någon gång medlem i en idrottsförening. Om syftet med 
idrottsskolor är att få barn att prova på idrott är det endast en liten 
andel barn som är den egentliga målgruppen för idrottsskolor, ef-
tersom en majoritet av barnen utan idrottsskolor ändå exponeras för 
föreningsidrotten. 
 
Men resonemanget ovan bygger på en idé om ett enhetligt idrottsfält, 
dock skiljer sig villkoren för att idrotta mellan olika idrotter och före-
ningar. Det handlar då inte enbart om det specifika tekniska utövan-
det, utan lika mycket om att idrottsföreningar skapar olika samman-
hang med skilda innebörder att idrotta (Ronglan, 2011). Därutöver 
varierar utbudet av idrotter mellan olika orter och att olika idrotter 
verkar vara mer eller mindre tillgängliga beroende på vem du är (ex-
empelvis kön och socioekonomi) (Larsson, 2008). Att så gott som alla 
barn har möjlighet att prova på idrott är därmed inte samma sak som 
att alla barn verkligen har möjlighet att prova på alla idrotter. Det in-
nebär exempelvis att ha provat på fotboll i den lokala föreningen inte 
kan likställas med att ha provat idrott i generell mening. 
 
I idrottsskolan däremot kommer barnen i kontakt med en rad skilda 
idrotter och föreningar, där kan de kanske få möta en särskild idrott, 
förening eller en speciell ledare som de annars inte hade gjort. Resul-
tatet i alla tre artiklar visade också att barnen upplevde att idrottssko-
lan gav möjlighet till att få prova på och lära sig flera nya idrotter i ett 
alternativt sammanhang. Idrottsskolan skapar på det sättet en ökad 
tillgänglighet till idrottsfältet.  
 
Därutöver betonas både i policybeskrivningarna av idrottsskolorna 
och i de vuxnas utsagor i artikel I att idrottsskolor ska fylla en funkt-
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ion som dörröppnare till den organiserade föreningsidrotten - barnen 
ska genom idrottsskolan få möjlighet att hitta ”sin idrott”. Följande 
står exempelvis i idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill (2009, s. 
22): 
 

För att stimulera ett livslångt idrottsintresse ska vi erbjuda barnen möj-
lighet att pröva på flera idrotter. Detta kan för de yngsta ske i idrottssko-
lor i samverkan mellan olika föreningar eller sektioner inom samma före-
ning.  

 
Hos vuxna tycks det finnas en föreställning om att idrottsskolor ska 
fungera som en ”vänthall” innan det är dags att kliva in i den ”riktiga” 
idrotten. I resultatet framkom också att det bland barnen fanns en idé 
om att man kunde prova en idrott i idrottsskolan innan man började 
på ”riktigt” i en förening. Resultatet i artikel I visade dock att för vissa 
barn fanns det inte något intresse för att fortsätta i föreningarnas or-
dinarie verksamhet, barnen såg istället idrottsskolan som ett roligt 
tillfälle för stunden. De vuxna menade då att en del barn inte förstod 
syftet med att idrottsskolan var ett tillfälle för att prova på olika idrot-
ter som de sedan kan börja med i en förening, och att det därför var 
svårt att rekrytera barnen till föreningarnas ordinarie verksamhet. På 
liknande sätt beskriver Eliasson (2009) hur det i den organiserade 
föreningsidrotten finns en diskrepans mellan vuxnas och barns syn på 
meningen och syftet med idrotten. Istället för att se detta som att bar-
nen inte ”förstår” kan det tolkas som att barnen gör idrottsskolan till 
vad de vill att den ska vara, exempelvis bara ett roligt tillfälle för att 
röra på sig. Detta är i linje med tidigare forskning som visat att barn 
omtolkar vuxenreglerade idrottsaktiviteter och gör dem till sina egna 
genom att aktiviteterna ges andra värden (Hemming, 2007; Smillie, 
2008). Det innebar här att för vissa barn hade idrottsskolan ett egen 
värde och det fanns inget intresse av att börja i föreningens ordinarie 
verksamhet. 
 
Vidare belystes i artiklarna att om barnen i idrottsskolan ska fortsätta 
att idrotta i andra kontexter krävs att de måste förhålla sig till andra 
sätt att utöva idrott, som tidigare nämnts upplevde också barnen id-
rottsskolan och föreningsidrotten som två skilda praktiker. Det är då 
viktigt att vara medveten om att idrottskolor är unika praktikgemen-
skaper, där idrott organiseras, utövas och upplevs på ett för aktivite-
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ten unikt sätt. Det innebär att om barnen ska fortsätta att idrotta i nya 
sammanhang, i andra praktikgemenskaper, krävs att de måste för-
hålla sig till andra sätt att organisera och utöva idrott. Utifrån Lave 
och Wengers (1991) begrepp praktikgemenskaper lyfter Ronglan 
(2011) att de flesta som idrottar gör det tillsammans med andra idrot-
tare i en given kontext. Det kan beskrivas som ett deltagande i en 
praktikgemenskap, där det utvecklas relationer och där individer age-
rar och integrerar med varandra för att förhandla om meningen med 
sitt deltagande. Med tiden skapar denna förhandlingsprocess rutiner, 
berättelser och ett gemensamt språk och specifika sätt att göra saker. 
På samma sätt visade Light (2008) hur barn i idrottsföreningens 
verksamhet från låg ålder förvärvade kapital som ledde till en position 
som ”fullvärdig medlem”. Light beskriver det som en process där fär-
digheter och förmågor i den specifika idrotten är starkt sammanbun-
det med ett identitetsskapande. I artikel III diskuterades att idrotts-
skolor inte ger denna varaktiga och fördjupade erfarenhet av varje 
enskild idrotts- och föreningskultur, vilket innebär att prova på till-
fällena enbart ger en kort bekantskap med idrotten och inte en möjlig 
position som "fullvärdig medlem" i idrottsföreningarnas ordinarie 
verksamhet. 
 
Resultatet i artikel III visade också att idrottande var starkt förknip-
pat med identitet eller en form av livsstil, vilket gav grund för en spe-
cifik idrottsbarndom, som innebar att idrottsskolan hade skilda bety-
delser för barnen. Med stöd i Bourdieus (Bourdieu & Waquant, 1992) 
teoretiska referensram framkom att barn med ett starkt idrottshabitus 
upplevde att erfarenheterna från idrottsskolan hade bidragit till att de 
hade lättare att hitta ”sin” idrott. Däremot upplevde inte barn med 
intressen och preferenser för annat än idrott att idrottsskolan hade 
ökat deras intresse för idrott. Barnens beskrivningar och syn på id-
rottsskolans betydelse visar därmed på svårigheten för barn utan pre-
ferenser för idrott att genom idrottsskolan hitta ”sin” idrott. 
 
Tidigare forskning har visat att det är svårt att få barn att idrotta i 
andra sammanhang genom att låta dem få prova på olika idrotter i 
skolan (De Messter m.fl., 2014; Eime & Payne, 2009). Resultatet i av-
handlingen kan dock nyansera den bilden något. Barn som agenter 
handlar och tolkar utifrån de resurser och tillgångar som de skapar 
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under uppväxten och gör därmed de val de finner möjliga (Alanen, 
2001). Det innebär i detta sammanhang hur barn på olika sätt väljer 
att forma sin idrottsbarndom. I avhandlingens resultat framträder det 
att för vissa barn kan idrottsskolor vara ett sätt att hitta ”sin” idrott, 
och som både kan leda till ett fortsatt idrottande i en förening men 
också i andra idrottsformer, som exempelvis gym eller träning på 
egen hand. Däremot för andra barn behöver inte idrottsskolan leda 
till ett fortsatt idrottande, men barnen uppskattar ändå att delta och 
aktivera sig i idrottsskolan. Det blir då en rolig idrottsaktivitet som är 
meningsfull i sig själv. Idrottsskolan kan därmed vara själva kärnan i 
vissa barns idrottsbarndomar, och kanske också deras enda möjlighet 
till att kunna idrotta. För att förstå idrottsskolors betydelse för barn är 
det därför viktigt att vara medveten om att idrott i skilda samman-
hang har olika mening och funktion för barn (Light, 2008; Tannehill, 
m.fl., 2013)  
 
Det är genom detta dynamiska och något paradoxala resultat som det 
går att förstå idrottsskolans skiftande värde för barns idrottsbarndo-
mar genom idrottsskolan. Att enbart se idrottsskolor som en rekryte-
ringsbas för ett fortsatt och framtida idrottande vore därför att förbise 
vilken mening och syfte barnen tillskriver idrottsskolor.  
 
 
Begränsningar och vidare forskning 
 
I studien har fokus framförallt varit på barn som en kategori sedd uti-
från en generationsstruktur, i relation till vuxna. Detta har gjorts för 
att på ett tydligare sätt lyfta fram barnen och deras position i förhål-
lande till idrottsskolorna. Men det finns också andra strukturer som 
påverkar barns position och deras upplevelser av idrottsskolor och 
som samvarierar med en generationsstruktur. En del av detta blev 
synligt i materialet men analyserades inte vidare i artiklarna dels på 
grund av syftet, dels också av studiens teoretiska ram som gjorde det 
svårt att hantera och tolka den datan samt att förstå vad utsagorna var 
ett uttryck för. Detta gällde exempelvis relationen mellan pojkar och 
flickor. I synnerhet i materialet till artikel I och II fanns flera utsagor 
som berörde denna relation. Tydligast blev detta i diskussionen när 
flickorna tyckte att pojkarna bråkade för mycket och var ”elaka” mot 
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dem. I vissa fall önskade flickorna att idrottsskolan skulle vara köns-
segregerad. Detta är en viktig fråga som bör undersökas mer genom 
att framtida studier utformas med syfte att studera hur generations-
strukturer och genusstrukturer samvarierar i idrottsskolor. Wheaton 
(2004) menar att även om idrotten beskrivs, och också visar sig vara 
präglad av en manlig dominans, så ser detta olika ut inom olika idrot-
ter. Idrott är inte en enhetlig struktur. Kön skapas och uttrycks olika 
inom idrottsfältet. Hon menar därför att det är centralt att studera om 
alternativa idrottsverksamheter återskapar eller förändrar domine-
rande genusstrukturer. Idrottsskolorna är ur denna aspekt ett intres-
sant studieobjekt eftersom pojkar och flickor idrottar tillsammans, 
vilket är ovanligt i den traditionella föreningsidrotten. I en studie av 
två skolsamverkansprojekt inom ramen för idrottslyftet visade Grahn 
och Berggren Thorell (2014) att flickor och pojkar med olika fotbolls-
erfarenheter som spelar ihop skapar en kontext som möjliggör nya 
erfarenheter av fotboll och kön. Samtidigt fanns situationer då köns-
skillnaderna mellan barnen uppmärksammades vilket ibland ledde till 
att barnen tydligt positionerade sig som flicka/pojke. Men det fanns 
också många likheter mellan barnen och tillfällen när de framförallt 
positionerade sig som fotbollsspelare och inte som flickor och pojkar 
som spelar fotboll. Det är svårt i föreliggande studie att utröna om 
det, i de fall där flickorna upplevde pojkarna som ett problem, be-
rodde på att de är pojkar eller om det var en konsekvens av att de 
hade ett starkt idrottskapital från den organiserade föreningsidrotten. 
Detta är något som med fördel kan undersökas närmare i framtida 
studier.  
 
Vidare är det också av betydelse att lyfta fram etnicitet, vilket var nå-
got som de vuxna betonade i artikel I. De menade att barn med ut-
ländsk bakgrund saknade erfarenhet av den svenska idrottsrörelsen 
och att idrottsskolor därför fyller en viktig funktion för denna grupp. 
Det är dock svårt i föreliggande studie att skilja mellan vad som är 
etnicitet och vad som är socioekonomi. Analysen av intervjuerna i ar-
tikel I visade att de vuxna som var delaktiga i idrottsskolan blandade 
samman områden med låg socioekonomi och etnicitet och det var 
oklart på vilket sätt de menade att etnicitet begränsar möjligheten till 
idrott för barnen. Detta är något som behöver analyseras vidare i fort-
satta studier för att inte riskera att tillskriva barn med utländsk bak-
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grund en kategori med specifika egenskaper utan att ha en djupare 
förståelse för den fysiska och sociala omgivningen.  
 
Det ska också sägas att om det empiriska materialet hade innehållit 
andra idrottsskolor, andra barn och om andra frågor hade ställts eller 
om det gjorts andra tolkningar kan andra resultat framkommit. Fram-
förallt är det viktigt att vara medveten om att idrottsskolor kan före-
komma i många olika former. Idrottsskolor som organiseras av en-
skilda föreningar eller idrottsskolor som pågår under skollov sätter 
andra ramar för verksamheten och kan ge barnen andra upplevelser. 
Mot den bakgrunden skulle det därför vara meningsfullt att göra jäm-
förande studier mellan olika sätt att organisera idrottsskolor. 
 
Vidare innebär studiens metod och teori att resultatet framförallt 
bygger på barns men också några vuxnas upplevelser av idrottsskolan. 
Studien har därmed inte observerat vad som faktiskt händer i idrotts-
skolan. Med observationer skulle det vara möjligt att studera hur både 
barn och vuxna naturligt agerar tillsammans i verksamheten. Därutö-
ver går det inte genom föreliggande studie i generell mening uttala sig 
om vilka barn som deltar i idrottsskolan eller hur flödet till och från 
idrottskolan ser ut. Man kan fråga sig om det är de mest föreningsak-
tiva barn som deltar? Hur många är det som väljer att fortsätta med 
idrott efter att ha deltagit i idrottsskolan? Detta skulle vara möjligt 
genom att med en enkätstudie och statistiska metoder studera en 
större grupp av barn. Inte minst skulle föreliggande studie kunna 
ligga som grund för att designa longitudinella studier som följer barn 
över tid (jfr. Wagnsson, 2009).  
 
En enkätstudie skulle också med fördel kunna bidra med en bredare 
kartläggning av idrottsskolor, där centrala frågor skulle kunna vara: 
hur vanligt är det med idrottsskolor? vilka olika modeller av idrotts-
skolor finns det? Sådana studier skulle kunna ge en behövlig ”karta” 
över förekomsten av idrottsskolor, eftersom det idag saknas kunskap 
om hur vanligt det är med idrottsskolor och vilka olika modeller som 
finns. Detta skulle också utgöra en bra grund för att studera hur id-
rottsskolor som fenomen utvecklas i framtiden, däribland om idrotts-
skolor förändrar barns aktivitetsmönster och om idrottsskolor har 
någon påverkan på den organiserade föreningsidrotten. Detta är nå-
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got som skulle ge ytterligare kunskap om betydelsen av att satsa stat-
liga medel för att utveckla idrottsskolor. 
 
Tidigare forskning av den traditionella föreningsidrotten (Augustsson, 
2007; Karp, 2004) har visat att för att förstå barns situation utifrån 
hur vuxna strukturerar barns vardag är föräldrarna centrala. I vidare 
forskning skulle det därför vara betydelsefullt att ha med föräldrarnas 
uppfattningar om idrottsskolor och om deras barns deltagande i id-
rottsskolor.  
 
 
Avslutande reflektioner  
 
Barnens beskrivningar av sina upplevelser och syn på idrottskolan ger 
bilden av att de enskilda idrotterna mestadels får en annorlunda soci-
al betydelse och praktik i idrottsskolan än i föreningarnas ordinarie 
verksamhet. Bourdieu (1994) menar att den sociala meningen med 
olika idrotter kan ändras, i tid och rum, och en och samma idrott kan 
ha flera olika betydelser beroende på sammanhang. I avhandlingens 
resultat framkommer hur idrottsskolan delvis förflyttar de enskilda 
idrotterna till andra positioner på idrottsfältet. I och med sin kon-
struktion utmanar idrottsskolorna en etablerad och dominerande 
tolkning av vad barnidrotten ska vara. Inte minst genom att förening-
arna och dess ledare (oftast) inte befinner sig i föreningens ordinarie 
anläggningar och att ledarna förväntas arbeta efter andra policys än 
föreningens. Men framförallt deltar det delvis andra barn i idrottsko-
lan, barn med andra idrottsbarndomar och en annan syn på idrott än 
vad ledarna möter i deras ordinarie verksamhet. Bourdieu (1994) me-
nar att om det träder in nya individer med andra föreställningar om 
idrott kan det påverka och förändra idrottens mening. Idrottsskolan 
formas därför genom och i en ömsesidig relation mellan barnen, id-
rottsledarna, den specifika miljön och idrottsfältet.  
 
Med inspiration från Bourdieu menar Engström (2010) att handlan-
det i olika idrottspraktiker regleras av olika logiker som påverkas av 
det sammanhang som idrotten utövas inom. Han har identifierat tre 
huvudlogiker som kan reglera praktiken: prestation, träning och upp-
levelse, vilka kan bidra till en fördjupande tolkning av avhandlingens 
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resultat. I användandet av Engströms (2010) tänkande är det väsent-
ligt att utgå från de upplevelser och föreställningar som finns hos utö-
varna, i detta fall barnen i idrottsskolan, om vad som är möjligt och 
vad som inte är möjligt att göra i en idrottspraktik. Beroende på uti-
från vilken logik deltagandet sker kan en och samma idrott ha olika 
innebörd och olika idrotter kan ha samma innebörd. Att spela fotboll i 
en förening kan därmed ha en annan innebörd än att spela fotboll i 
idrottsskolan. Det kan också medföra att spela fotboll i idrottskolan 
har mer gemensamt med att spela basket i idrottsskolan än att spela 
fotboll i fotbollsföreningen. Det kan förklara varför de enskilda idrot-
terna verkar få en annan betydelse i idrottsskolan jämfört med den 
betydelse de har i föreningarnas ordinarie verksamhet. 
 
Barnen upplevde att föreningsidrotten i högre grad än idrottsskolan 
reglerades i enlighet med Engströms (2010) resonerande kring ”pre-
stationslogik”, med dess underlogik tävling och rangordning. Det be-
tyder att barnen upplevde att föreningsidrotten i huvudsak utgår ifrån 
att träna för att tävla med syfte att rangordna och kunna prestera i 
konkurrens med andra. I motsats till detta var barnens framträdande 
syn på idrottsskolan att det är ett tillfälle för att prova på och lära sig 
olika idrotter, delvis som en förberedelse för ett fortsatt idrottande. 
Detta liknar de tankar som Engström (2010) för fram som en ”trä-
ningslogik” med dess underlogik färdighetsträning. Det innebär att 
barnen främst deltog i idrottskolan i syfte att lära sig grundläggande 
idrottsliga färdigheter i olika idrotter. Något som också ligger i be-
greppet idrottskola, vilket går att likna med verksamheter som exem-
pelvis simskola och skidskola. 
 
I avhandlingens resultat framträdde också att idrottsskolor kan prak-
tiseras i olika former, och därigenom öppna upp för individers olika 
tolkningar av idrott, tillika idrottsbarndomar. På motsvarande sätt 
menar Engström (2010) att en aktivitet kan innehålla och regleras av 
olika logiker, vilket ger aktiviteten olika innebörder och upplevelser. 
Detta kan förklara varför vissa barn i huvudsak upplevde idrottssko-
lan som ett tillfälle att lära sig nya idrotter. Medan andra barn upp-
levde att det ”enbart” var ett roligt tillfälle för stunden, utan tankar 
om att idrottsskolan skulle leda till något mer. Idrottsskolan var för 
barnen ett ”andningshål” som de längtade till, det var lite av veckans 
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höjdpunkt. Dessa barns syn på och upplevelser av idrottsskolan kan 
ytterligare relateras till Engströms (2010) resonemang kring ”upple-
velselogik” med dess underlogik lek och rekreation, där det menings-
bärande är att roa sig för stunden. 
 
Att idrottsskolan reglerades av skilda logiker medförde också att även 
om barnen upplevde att aktiviteterna främst präglades av logiker med 
inslag av färdighetsträning, lek och rekreation så ansåg barnen ändå 
att praktiken ibland utvecklades till en tävling- och rangordningslo-
gik. När det skedde agerade inte de medverkande aktörerna efter en 
gemensam logik utan det uppstod en ”logikkrock”. Detta visades tyd-
ligast i resultatet i form av att ”skojtävlingar” förvandlades till mer 
allvarliga och seriösa tävlingar utefter en tävlings- och rangordnings-
logik. Dessutom var det inte alla barn som accepterade en tävlings- 
och rangordningslogik och de kände då att aktiviteten inte var för 
dem, vilket innebar att barn som inte ville delta eller kunde agera ef-
ter en tävling- och rangordningslogik upplevde sig som exkluderade. 
 
Med detta i åtanke så visar resultatet att idrottsskolans utformning 
kan riskera att understödja och bidra till ”logikkrockar” på barnens 
bekostnad. Det gör också att det vid organiseringen av idrottsskolor är 
viktigt att vara medveten om hur olika logiker kan utvecklas i prakti-
ken, vilket påverkar aktivitetens utformning, och därmed följaktligen 
barnens delaktighet och upplevelser. Därför är det helt avgörande att 
föra fram ett bestämt syfte med idrottsskolans verksamhet och betona 
vikten av en god förståelse för vilka logiker som harmonierar med 
detta syfte. 
 
Barnens upplevelser och syn på vad de kunde göra och inte göra i id-
rottsskolan berodde på deras idrottskapital och hur det värderades i 
idrottskolan. Deras skilda idrottsbarndomar gav en specifik position 
på idrottfältet och därmed också i idrottsskolan. För barn med en syn 
på idrottsskolan som ”halvidrott” är föreningsidrotten den riktiga id-
rotten. Medan för andra barn var idrottsskolan deras riktiga idrott 
och de efterfrågade inte något annat. Dessa barn utmanar föreställ-
ningen om att barnidrott enbart är lika med den traditionella före-
ningsidrotten. Det innebar att barnen hade skilda sätt att tolka och 
värdera idrottsskolans logik, men också skilda förutsättningar att 
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skapa och påverka idrottsskolans logik, och därmed också möjlighet-
en att praktisera särskilda idrottsbarndomar i och genom idrottssko-
lan. För att förstå idrottsskolans betydelse för barns idrottande är det 
således förtjänstfullt med en insikt om barns skilda positioner på id-
rottsfältet, och därmed vad deras handlande, önskningar och upple-
velser är ett uttryck för. En sådan förståelse kan bidra till att utveckla 
idrottsskolor till vad ”Idrotten vill” och framförallt till vad barnen vill. 
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”Det är halvidrott, kanske lite mer än 
halvidrott”

I Sverige domineras barns idrottande av den organiserade föreningsidrotten. 
Samtidigt har det under senare år framkommit att idrottsföreningarna tappar 
medlemmar. Det finns också en kritik i samhället mot att föreningarna 
bedriver en verksamhet enbart för de bästa barnen och inte för barnens bästa. 
Riksidrottsförbundet och staten har sett ett behov av att utveckla alternativa 
verksamheter för att den organiserade föreningsidrotten ska behålla sin position 
i samhället. En del i att utveckla idrotten är att organisera idrottsskolor, där barn 
under lekfulla former ska få prova på olika idrotter. Det har saknats kunskap om 
hur barn upplever idrottsskolor. Avhandlingens syfte är att öka kunskapen om 
och fördjupa förståelsen för barns upplevelser av idrottsskolan och verksamhetens 
betydelse för barns idrottande. Studien tar stöd i vad som kallas för den ”nya” 
barndomssociologin, vilket innebär att barnet sätts i centrum som en aktiv agent 
i de sociala processerna.

Avhandlingen bygger på tre intervjustudier av tre skilda idrottsskolor, innefattande 
individuella intervjuer med barn och deltagande vuxna, fokusgruppsintervjuer 
med barn och individuella intervjuer med barn fyra år efter att de avslutat sin 
medverkan i en idrottsskola. Resultatet från studierna analyseras och diskuteras 
utifrån frågan om idrottsskolor är för alla barn, och vad det kan betyda att vara 
med i en idrottsskola. Utmaningen i framtida satsningar ligger i att utveckla 
idrottsskolor utifrån barns skilda syn på och upplevelser av idrott.
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