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Fa z a l Ri z v i , professor inom mångkultu-
rellt lärande, betonar att vi som medlem-
mar i ett lokalt och globalt föränderligt 
samhälle behöver skapa meningsfulla 
möten med andra kulturer, historier, 
religioner och etniciteter. Genom att 
förstå och lära oss mer om andra kulturer 
kan vi lära oss att möta dem på ett 
meningsfullt sätt. Men för att skapa 
meningsfulla möten med andra kulturer 
måste vi också lära oss om och vara öppen 
för vår egen kultur. Rizvi menar att 
skapandet av kulturer och identiteter är 
en mångfacetterad, pågående och rörlig 
process där identiteter och sociala sam-
manhang både formar och formas av 
varandra (1). Invandrande barn och 
ungdomar som kommer till den organise-
rade idrotten anpassas inte bara till den 
svenska modellen, utan de är även med 
att omformar och utvecklar den (2). 
Thomas Hylland Eriksen  menar att 
identifikation skapas i gränsytan mellan 
person och omgivning där det sker en 
dragkamp mellan de val och tvång som 
individen ställs inför. Gränsytorna kan 
vara av många slag – religiösa, etniska, 
kön, familjen men också idrott (3). Hur 
skapas idrottsliga identiteter utifrån 
detta? Jesper Fundberg belyser självvald 
identitet och tillskriven identitet. Den 
tillskrivna identiteten handlar om omgiv-
ningens sätt att berätta om en grupp 
människor och den berättelsen kan 
många gånger komma i konflikt med 
individens egen självvalda identitet. Den 
tillskrivna och den självvalda identiteten 
stämmer inte alltid överens, vilket är en 
viktig insikt när människor från olika 

Upptäck idrottens 
mångkulturella bilder
Idrotten är en global rörelse med ett gemensamt språk. Den starka 
dragningskraften gör den till en viktig integrationsarena. Men bilden 
av idrotten är också präglad av den kultur där den utövas. För idrotts-
rörelsen är det viktigt att förstå idrottens olika bilder för att de ska 
kunna mötas.

kulturer möts, inte minst för att mötena i 
idrottssammanhang ska bli berikande (4). 
Det är i möten mellan människan och 
sammanhanget som integrationen äger 
rum, och vi vill därför studera dessa 
möten närmare för att öka förståelsen för 
hur de tar sig uttryck. 

Ett outforskat område
Området idrott och integration är fortfa-
rande relativt outforskat. Riksidrottsför-
bundet gjorde år 2002 med hjälp av 
Johan R Norberg en sammanställning av 
den forskning som dittills var genomförd 
inom integrationsområdet och han hittade 
fyra studier som behandlade integrations-
frågan (5). I två av dessa var integration 
endast en aspekt bland flera. Resultaten 
från dessa studier visar att barn och 
ungdomar med invandrarbakgrund är 
underrepresenterade i föreningslivet och 
att de överlag är mindre fysiskt aktiva. 
Samtidigt visar en annan studie att de 
som deltar i föreningslivet (i fotboll) ofta 
är mer målinriktade och framgångsrika än 
ungdomar med svensk bakgrund. Fund-
berg har intervjuat invandrarungdomar 
som är aktiva inom fotboll och basket och 
funnit att de är relativt framgångsrika i 
sina idrotter. Han menar att sämre villkor 
gör att vissa nyanlända barn och ungdo-
mar inte börjar i en idrottsförening, men 
att de som kommer in i idrotten kan ha en 
större målmedvetenhet och drivkraft att 
lyckas än de med svensk bakgrund (4). 
Etnicitet spelar förvisso en roll för fören-
ingsdeltagandet, men är inte den enda 
förklaringen till medlemskap (6). En 
analys av omgivningen måste göras för att 
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var vi tvungna att vara känsliga i valet av 
metod. Valet föll därför på att låta barnen 
och ungdomarna göra teckningar. 
Instruktionen var att rita en bild om en 
upplevelse av idrottande från sitt eget 
hemland. Utifrån dessa teckningar förde 
vi sedan samtal utifrån varje barns 
språkliga förutsättningar, för att få en 
större förståelse för barnens tankar. Att 
använda den här metoden för datainsam-
ling är inte enbart en praktisk fråga, det är 
också en fråga om att hitta outtalade 
innebörder (11). Målning kan fungera som 
en metod för att komma åt den tysta 
dimensionen och att göra teckningar kan 
vara en väg att ge form åt någons levda 
erfarenhet (11). Det är centralt att betona 
vad man tänkte när man ritade, inte vad 
man har ritat (12). Det är alltså tanken 
eller uttrycket av den levda erfarenheten 
som är det viktiga att fånga, inte själva 
motivet. Totalt deltog 20 barn i studien, i 

hitta en trovärdig förklaring och där finns 
också många andra aspekter av betydelse.

Regeringens speciella idrottssatsning 
Handslaget hade som en målsättning att 
öka förutsättningarna för att integrera 
invandrare i den svenska idrottsrörelsen. 
Av de utvärderingar som gjorts av integra-
tionsprojekt (7,8,9,10), ser vi att den proces-
sen inte är helt enkel. I Handslagets 
idrottsprojekt är det svårt att se någon 
kritisk analys från idrottsrörelsens sida av 
de svårigheter en nyanländ individ kan ha 
att förstå de normer, värderingar och 
ritualer idrottsrörelsen vilar på. Flera 
utvärderingar visar att idrottsrörelsen har 
en begränsad förståelse för varför flickor 
med invandrarbakgrund väljer att inte 
delta. De betraktas som en avvikande 
grupp, som ska ”göras om” till normala 
individer som tycker om att syssla med 
idrott (8,9,10). Inställningen att avvikarna 
måste göras om genomsyrar även andra 
utvärderingar som riktar sig mot gruppen 
invandrare. De visar idrottsrörelsens 
bristande förmåga att ta sin utgångspunkt 
i de ”bilder av idrott” som nyanlända 
svenskar bär med sig. Minoritetselever 
har sällan möjlighet att påverka idrotts-
ämnets innehåll och om de får den 
möjligheten kan andra elever bli upp-
rörda. Susanne Lundvall skriver ”en stor 
del av integrationsarbetet bedrivs enligt 
en maktutövning a la Foucault.” Det finns 
en redan given maktordning som ska 
överföras och de andra ska internalisera” 
(10). Vi menar därför att det är relevant 
och betydelsefullt att studera vidare och 
fördjupa frågeställningarna om idrott som 
integration, där olika horisonter belyses 
och alternativa perspektiv kan öppnas. 
Det som saknats i tidigare studier är 
perspektiv på idrott från ungdomar som 
är nyanlända till landet. 

Teckningarna ökar förståelsen
Studien genomfördes på en skola för 
integration i Luleå kommun, dit alla barn, 
från förskola till gymnasium, som nyan-
länder från andra länder kommer och 
påbörjar sin skolgång med fokus på 
språkinlärning. När barnen bedöms redo 
tar de klivet över i den ordinarie skolan. 
Då målgruppen i studien var nyanlända 
barn och ungdomar mellan cirka 10-13 år, 
från olika kulturer med skiftande förmåga 
att uttrycka sig i tal och skrift på svenska 

”Minoritetselever har 
sällan möjlighet att 
påverka idrottsämnets 
innehåll och om de får 
den möjligheten kan 
andra elever bli upp-
rörda.”

två grupper om tio. Den stora utmaningen 
var det språkliga, vissa barn hade goda 
kunskaper i svenska medan andra inte 
hade hunnit så långt. I ett par fall fick ett 
barn tolka åt ett annat och i några fall fick 
vi använda engelska. Analysen av teck-
ningarna och de tillhörande kommenta-
rerna belyste meningen av de upplevelser 
som barnen gett form genom sina teck-
ningar. Under analysen betraktades 
teckningar och kommentarer som en 
helhet. Genom analysen växte olika 
kvalitéer fram, med både likheter och 
skillnader, och så småningom kunde tre 
teman träda fram: Idrott som glädje, 
idrott som formell aktivitet och idrott 
som åskådararena. Dessa tre teman visar 
tre olika former av idrott. De globala 
idrottsaktiviteterna har ett gemensamt 
regelsystem som styr utförandet, vad som 
är möjligt och inte möjligt att göra inom 
aktiviteten, det rum som aktiviteten 
bedrivs i och den enskilda individens 
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Bild 1. Teckning av pojke 
från Indonesien

handlingsutrymme. Samtidigt visar 
bilderna också exempel på idrottens 
lokala nationella karaktär i form av lekar 
med nationell särprägel. Vi presenterar en 
bild per tema, och lyfter även fram några 
kommentarer rörande andra bilder än de 
presenterade.

Idrott som glädje
Det första temat karakteriseras av det 
glädjefulla och informella. Deltagarnas 
ansikten är leende, det finns en relation 
mellan deltagarna och mellan deltagarna 
och idrottsmaterialet, som bollar och mål. 
Det verkar finnas ett kreativt lekfullt 
moment i idrottandet. Det material som 
används är antingen aktivitetsspecifikt 
men det kan också vara material av mer 
lokal karaktär. Det finns inget formellt 
rum för idrottandet, i form av en avgrän-
sad spelplan där aktiviteterna bedrivs. 

Kommentarerna till bilderna beskriver en 
aktivitet som inte styrs av formella regler.

”Jag spelade ett bollspel tillsammans med kompisar 

– jumbering. Vi gjorde lag själva, spelade mellan 

husen och överallt. Man skulle träffa kapsyler med 

en boll, det var ett spel vi kommit på själva. Jag 

brukade också spela fotboll med kompisarna, det var 

roligt i regnet.” (Pojke från Indonesien)

Spontan idrott organiserad på egen 
hand var vanligt förekommande i teck-
ningar och beskrivningar. 

”Jag spelade mycket fotboll, tillsammans med min 

kusin och hans kompisar. Vi spelade mot andra 

killar, men inte i något lag, vi hade ingen tränare. 

Det är roligt att göra mål.” (Pojke från Zambia)

Aktiviteterna har likheter med den 
spontanidrott som var en vanlig form av 
idrottsutövande i Sverige under idrottsrö-
relsens utveckling till den organiserade 
massrörelse den är i dag. En tolkning av 
temat Idrott som glädje, är att flera av 
dessa nyanlända barn och ungdomar har 
begränsad erfarenhet av organiserad 
idrott, så deras erfarenheter baseras på 
vad de kan göra själva på skolgården och 
på fritiden. I det här temat framträder 
kroppsligheten som spontan och 
utsprungen ur den aktivitet som barnen 
själva skapar. Pojkar och flickor kan leka 

idrott tillsammans och leken formas av de 
rörelsemöjligheter som uppstår, inte av de 
regler som en viss idrottsaktivitet har 
ställt upp. Kroppen blir ett subjekt som 
tar vara på de möjligheter som finns i 
relation till andra barn och ungdomar.

Idrott som formell aktivitet
De bilder som visar Idrott som formell 
aktivitet, karakteriseras av ett annat 
allvar. Ansiktena har inget uttryck alls, 
eller ett väldigt neutralt uttryck. Mun-
narna är raka. Rummet är skisserat som 
en idrottsarena, avgränsad med linjer och 
de attribut som hör till planen. Perso-
nerna på spelplanen är utspridda, men 
utan synlig relation mellan varandra. 
Barnens kommentarer handlar ofta om att 

det finns en viss press inbyggd i aktivite-
ten. De aktiviteter som tecknas är ofta 
stora globala idrotter. När barnet träder in 
på den idrottsliga arenan så tilldelas det 
en viss roll att spela, som anfallare 
försvarare eller målvakt. Barnets idrotts-
liga identitet skapas av den roll som ska 
spelas på planen. Relationerna mellan 
medspelarna är mer formaliserad och på 
flera bilder står barnen formellt upp-
ställda. Aktiviteten finns bestämd i 
bilderna och barnet går med fullt allvar in 
för att utföra den roll som det har tillde-
lats. En tolkning av det här temat där 
idrott präglas av ett större allvar och 
högre förväntningar är att det kroppsliga 
framträder som ett objekt som ska 
bemästra en viss rörelse. Belöningen 
ligger utanför själva rörelseglädjen. 
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Bild 2. Teckning av flicka från Thailand

Bild 3. Teckning av flicka från Somalia

”Vi hade basket, fotboll och friidrott i skolan. Det var 

rätt roligt, men ibland för mycket press.” (Flicka 

från Thailand)

Barnen känner press men det är roligt 
att göra mål och vinna.

”Jag spelade basket och ishockey…vi spelade i ett 

lag. Det är roligt när man vinner…” 

(Pojke från Ryssland)

Idrott som åskådararena
Temat Idrott som åskådararena har 
också en viss anknytning till den globala 
idrotten, men idrotten är något som andra 
håller på med. Flickor får inte delta i 
idrott och de är medvetna om det. Flickor 
kan inte visa sig i så lite kläder som flickor 
har när de idrottar i Sverige. Flickornas 
möjlighet att uppleva den idrottsliga 
livsvärlden blir därför begränsad.

“Jag är sjuk. Jag har aldrig lekt eller idrottat. Det här 

är ett fönster.” (Flicka från Somalia)

De här flickorna har ingen möjlighet att i 
idrottskläder få erfara sin rörelseglädje, få 
erfara kroppen som ett subjekt. Expone-
ringen av kroppen är det som avskräcker, 
inte själva rörelsen eller aktiviteten.

“Flickorna får inte spela fotboll eller vara med. Vi får 

vara med och springa 400 meter. Det är inte bra med 

korta shorts, det får inte hon göra. Här i Sverige har vi 

idrott.” (Flicka från Somalia)

Den här begränsningen gör att de blir 
åskådare de står bredvid och tittar på när 
de andra idrottar och att gå in i en idrotts-
förening verkar avlägset. Vi inkluderas eller 
exkluderas i gemenskaper genom vår 
kroppslighet (13). Den kroppsliga begräns-
ningen som de här flickorna erfar kan 
påverka möjligheten att bli en del av 
kulturen i det nya hemlandet där kropps-
kulturen är så utbredd, både utifrån 
utseende, hälsa och fritidssysselsättning 
(14).

Avslutande reflektioner
Idrott erfars som tre olika teman i den här 
studien. I de fall där det är internationellt 
välkända idrottsaktiviteter som är förebil-
den för begreppet idrott, så är aktivitetsatt-
ributen i form av mål, bollar, klubbor 
desamma i alla tre teman, men barnens 
upplevelser är olika. Det tycks som om 
inträdandet på en spelplan med uppritade 
linjer ger aktiviteten dess kroppsliga 
karaktär. Spelplanen förändrar relationen 
till aktiviteten, till kamraterna och till sin 
egen kroppslighet. Kroppen på idrottspla-
nen blir mer ett verktyg för att nå framgång 
än ett subjekt, en möjlighet till en kropps-
upplevelse fylld av kreativitet och lek. Det 
kroppsliga kan sägas vara överexponerat i 
det västerländska samhället och inom 
idrottsrörelsen medan det kroppsliga inom 
andra kulturer är mer reglerat och nedtonat 
(14). Det ger andra kulturella uttryck, som 
inte behöver vara ett hinder för deltagande, 
men som det är viktig att vara öppen inför 
när man som ledare möter barn från olika 
kulturer. 

Idrott som global företeelse har ett 
regelsystem som barnen verkar vara 
medvetna om och det kan upplevas enklare 
att träda in i en roll som bestäms av spelet 
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och försöka spela den rollen så bra som 
möjligt. Det som kallas spontanidrott 
kräver mer av kommunikation och 
förhandlande av regler, vilket förutsätter 
en annan typ av lärande, en viss kommu-
nikativ förmåga som kanske är svårare att 
åstadkomma. 

Det är också rimligt att anta att de tre 
teman som framträder i den här studien 
också skulle framträda i en studie med 
barn från en traditionellt svensk bak-
grund.

Vissa ”svenska barn” föredrar spontani-
drott framför att idrotta i förening. Från 
att spontanidrotten var nästan borta 
under 1980-talet växer den idag, men 
under delvis nya former (15). I Sverige 
finns arenor som är öppna för allmänhe-
ten där människor promenerar, springer, 
skateboardar. Idrott som formell aktivitet 
genom deltagande i idrottsföreningar är 
den vanligaste fritidsaktiviteten för barn 
och ungdomar i Sverige. Det är självklart 
att vara med och deltagaren behöver inte 
ha speciellt höga idrottsliga ambitioner 
för att delta. Det finns också barn utan 
invandrarbakgrund som är åskådare till 
idrott, som varken deltar i spontan- eller i 
föreningsidrott. Anledningen är kanske 
inte kulturell/religiös, utan kulturell/
samhällelig/kommersiell. Det kan exem-
pelvis handla om kroppsliga ideal eller 
ekonomiska förutsättningar.

Det är överensstämmelsen, att samma 
tema kan framträda oavsett kultur, som är 

förrädisk. För de bakomliggande orsakerna 
till varje tema varierar och individerna 
behöver mötas på olika sätt för att ett 
deltagande ska vara möjligt. Det är de 
bakomliggande orsakerna som idrotten 
måste förstå och kunna hantera om den 
ska leva upp till sitt uppdrag och sin 
önskan att vara tillgänglig för alla. 

Idrott är en företeelse som nyanlända 
barn och ungdomar har erfarenhet av och 
som därför kan vara en viktig gränsyta 
mellan dem och den nya omgivningen. 
Förståelsen av de hinder och de möjlighe-
ter som de kulturella erfarenheterna ger är 
viktiga, för att skapa en mötesplats där alla 
barn och ungdomar kan delta. En öppenhet 
och villighet att förändra det som av 
tradition ses som svensk idrottsrörelse kan, 
som Peterson (2) lyfter fram, berika den 
svenska idrottsverksamheten. Det kräver 
en känslighet från dem som representerar 
idrotten så att den givna maktordningen 
som Lundvall beskriver kan undvikas (10). 

Den här studien är ett första försök att 
fånga de kulturella erfarenheterna hos 
barn som nyligen anlänt till Sverige. 
Metoden vi valt för denna studie har både 
förtjänster och brister och det finns 
utrymme för att förfina den, inte minst för 
att överbrygga språksvårigheterna. Vi 
ämnar återkomma till några av barnen för 
att fördjupa förståelsen av deras erfarenhe-
ter. Nästa steg i projektet blir att studera 
föreningsledares och föräldrars syn på 
idrott.
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