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Bortom det vedertagna
– reflektion som resurs för lärande och 
utveckling av ledarskapet inom idrotten 

Krister Hertting 

Jespersen (2000) menar att idrottsrörelsen fått sin stora utbredning tack 
vare att den är en egen praxisgemenskap som inte står under så stark 
statlig kontroll. Det gör att det inte finns något formellt krav att ledarna 
ska ha genomgått någon speciell utbildning. Idrottsgrenarna återskapas 
genom instruktion och imitation i den egna föreningen. Det blir ett 
informellt mästare-lärlingsystem. Gustavsson (1994) menar att denna 
autodidaktiska överföring av kunskap riskerar att begränsa 
möjligheterna till förändring och pedagogisk utveckling av idrotten. 
Oreflekterade föreställningar kan leda till att vedertagna sanningar ses 
som tillräckliga för att hantera de problem som uppstår i 
idrottspraktiken. Från denna utgångspunkt kommer föreliggande paper 
att diskutera reflektionen som begrepp, den reflekterande praktikern, 
reflektionens roll i idrotten som informell lärandemiljö och idrottens 
formella utbildning som hinder för reflektion.

Reflektionen – några aspekter 
Ordet reflektion har sitt etymologiska ursprung i det latinska verbet 
”reflectere” och består av ”re” som betyder åter eller tillbaka och 
”flectere” som betyder böja eller vända (se bland annat Alexandersson 
1994; Bengtsson 1998). Ordet återfinns i många olika sammanhang och 
innebörder, exempelvis att en ljusstråle reflekteras och kastas tillbaka. I 
detta paper är det dock den filosofiska betydelsen som är av intresse. Ur 
detta perspektiv beskriver ordet ett tänkande över något. Reflektionen 
beskriver tankarnas riktning, ofta mot det egna medvetandet.  

Bengtsson (1995; 1998) diskuterar reflektionsbegreppet och menar 
att det används i två betydelser som många gånger har väldigt skilda 
betydelser. Det är reflektion som självreflektion och reflektion som 
tänkande. Medan självreflektionen alltid har en referens tillbaka till den 
som reflekterar (därav ordet re-flektion) är tänkandet snarare en 
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begrundan över något. Trots att den ursprungliga betydelsen av 
reflektion är självreflektionen har tänkandet dominerat begreppet. 
Självreflektionen och tänkandet är dock inte helt frikopplade från 
varandra. Tänkandet kan vara ett tänkande över det sammanhang där 
jag ingår, exempelvis den yrkesgrupp jag företräder och de 
förutsättningar som råder för min yrkesgrupp och bara indirekt referera 
till mig själv, det leder inte som Bengtsson säger till en självupptäckt. 
De båda reflektionsbegreppen är dock komplementära. Begrundan av 
den egna yrkesverksamheten är beroende av självupptäckten medan 
självupptäckten får hjälp av förståelse av den egna yrkesverksamheten. 

Om begrundan föregås av självupptäckt, kan således det andra 
reflektionsbegreppet (tänkandet) komplettera det första reflektions-
begreppet (självreflektion), ty om den första reflektionstypen leder 
fram till självupptäckt, är det en naturlig fortsättning att dröja kvar 
vid det upptäckta för att få kunskap om det och förstå det. 
Självupptäckten fullbordas med andra ord först med en begrundan 
över det som visar sig (Bengtsson 1998, sid 107). 

Detta är ett synsätt som han delar med Molander (1996), som menar att 
reflektionen handlar om en växling mellan konfrontation och 
eftertanke och att i detta kunna se vem man är och vad man gör. Det 
handlar inte nödvändigtvis att hitta det man inte har kunskap om, det 
handlar snarare om att använda egna insikter för att skärpa 
uppmärksamheten mot det man redan kan och vet.

Självreflektionen är enligt Bengtsson (1998) inte människans 
naturliga inställning. Den är snarare ett distanserat tillstånd till livet som 
vanligtvis är framåtriktat och uppmärksammat på det som sker i den 
närmaste omgivningen. Vi har en naturlig distans till det som sker runt 
omkring oss i livet, en distans som vi naturligt saknar till oss själva. Det 
är därför vi kan vara oss själva nästan helt obekanta. Vi är dock i den 
naturliga inställningen aldrig omedvetna om oss själva som subjekt. Hur 
mycket vi än förlorar oss i en aktivitet är vi ändå medvetna om vår 
existens, vilket kan beskrivas som apperception. Tack vare 
apperceptionen kan vi alltid välja att vända oss mot oss själva. Det är 
självreflektionen. Den spelar enligt Bengtsson (1998) en viktig roll när 
det gäller att få distans till sig själv och de verksamheter där man deltar 
och därigenom få syn på sig själv.

Dewey (1991) diskuterar tänkande i olika former och ser en 
skillnad mellan tänkande i största allmänhet som kan vara allt som rör 
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sig i våra huvuden (från dagdrömmar till löst hållna slutsatser) och det 
reflekterade tänkandet, som han betraktar som ett tänkande mot 
verkliga saker. Det finns i det reflekterade tänkandet en viljeakt där den 
praktiska nyttan sätts i centrum, något som saknas i det oreflekterade 
tänkandet. Det reflekterade tänkandet kännetecknas av tänkande i en 
viss ordningsföljd där delarna bygger på varandra eller förutsätter 
varandra. Det är alltså en tankeström där delarna hänger samman och 
inte enbart framträder slumpvis. Deweys syn på det reflekterande 
tänkandet följer enligt Kroksmark (2003) den induktiva logiken, med 
uppställning av hypoteser som antingen verifieras eller falsifieras genom 
observation och slutsatser. Det reflekterande tänkandet är enligt 
Dewey:

Active, persistant, and careful consideration of any belief or 
supposed form of knowledge in the light of the grounds that support 
it, and the further conclusions to which it tends, constitutes 
reflective thought (Dewey, 1991, sid 6). 

Alexandersson (1994) beskriver denna reflektionsprocess som cirkulär, 
man tar med sig erfarenheter från verksamheten som genom reflektion 
formuleras till abstrakta begrepp och generaliseringar, vilka sedan 
omprövas i nya situationer. Reflektionen sker på olika nivåer, nivåer 
som enligt Alexandersson (ibid) ska betraktas mer som teoretiska än 
praktiska nivåer, som också ofta överlappar varandra. Den första 
reflektionsnivån utgörs av inrotade vanemönster, ett commonsense
tänkande där reflektionen knappast uppmärksammas av individen 
medan den andra nivån handlar om exempelvis prövande av praktiska 
metoder och modeller som testas för att uppnå bestämda mål. Dessa 
nivåer utmanar inte den teknokratiska tankemodellen, snarare befästes 
densamma genom dessa. Detta handlar snarare om det Dewey (1991) 
kallar för ”rutinmässigt tänkande” och genom att alltid befinna sig i 
detta rutinmässiga tänkande riskerar man att enbart styras av tradition, 
auktoriteter och officiella definitioner inom en social ram. Nästa nivå i 
reflektionen handlar om den egna rollen i förhållande till yrkesrollen, 
det kan vara exempelvis etiska och politiska ställningstaganden, en 
reflektion som sker mer systematiskt och inbegriper både egna och 
andras erfarenheter. Den fjärde nivån handlar enligt Alexandersson 
(1994) om reflektionen över det egna medvetandet, det vill säga hur 
man reflekterar över sitt arbete. 
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Anderberg (2003) menar att det finns en spänning mellan ett 
begreppsanalytiskt sätt att betrakta reflektionen och ett relationsinriktat 
betraktelsesätt. Risken med det förra sättet att reflektera är att 
reflektionen blir en analys av begreppen, en benämningsteori. 
Anderberg (ibid) argumenterar för den relationsinriktade reflektionen 
och knyter i detta sammanhang an till Wittgensteins språkspel. Med 
språkspelet menar Wittgenstein att språklig mening och förståelse 
snarare är en aspekt av en konkret aktivitet än enbart ett system av 
olika betydelser. Betraktat ur detta perspektiv blir reflektionen mer 
urskiljande än sönderdelande (som är fallet ur ett begreppsanalytiskt sätt 
att betrakta reflektionen). Anderberg (ibid) pratar om den intentionala-
expressiva relationen, som inte enbart handlar om hur en företeelse 
uppfattas och inte heller enbart om innebörden i olika uttryck – det 
handlar i stället om relationen mellan det semantiska och de 
intentionala innebörderna. Relationen mellan människan, språket och 
verkligheten innefattas i aktiviteter i olika sammanhang. Viktiga 
komponenter i reflektionen blir enligt Anderberg (ibid) 
kontextualisering, exemplifiering och re-konsideration. Reflektionen 
kännetecknas av öppenhet för mångtydighet, osäkerhet och dynamik, 
alltså reflektion i ett sammanhang som karaktäriseras av en öppenhet för 
allas åsikter och en öppenhet för omkullkastande av förgivet tagna 
sanningar.

Det finns alltså flera sätt att avgränsa och diskutera 
reflektionsbegreppet. Reflektionen kan betraktas både som ett 
individuellt projekt och som en social process. Hur ser det då ut när 
man försöker sätta in reflektionsbegreppet i ett praktiskt sammanhang – 
vad skulle kunna känneteckna en reflekterande praktiker?

Den reflekterande praktikern och intuitionens roll 
Reflektionsbegreppets stora utbredning kan till stor del tillskrivas 
Donald A Schön som med sin bok The reflective practitioner (1983) satte 
begreppet på kartan i lärandesammanhang (Bengtsson 1998; Bjurwill 
1998; Molander 1993). Schön (1983) menade vid tiden då han skrev 
boken att många professionella yrken genomlider en kris, en kris som 
har sin grund i att dessa yrken är uppbyggda på en teknisk rationalitet 
som varken behöver ifrågasättas eller tvivlas på. Den tekniska 
rationaliteten bygger på positivistiska kunskaps- och vetenskapsideal, 
med standardisering och specialisering som viktiga komponenter. Det 
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har dock blivit tydligare med tiden att vi faktiskt måste hantera 
osäkerhet, instabilitet och värde konflikter även i högt specialiserade 
yrken, något som inte passar in i den tekniska rationalitetsmodellen. 
Den tekniska rationaliteten handlar om att lösa problem, men man 
missar genom detta synsätt enligt Schön en viktig aspekt – nämligen att 
grunda problemet (naming and framing). Detta är något som föregår de 
tekniska lösningarna och handlar om en insikt att situationer inte är 
givna i sig, utan att de skapas och ges mening i sociala praktiker. Schön 
är kritisk till den positivistiska epistemologin som dominerat de 
professionella yrkena och menar: 

We can readily understand, therefore, not only why uncertainty, 
uniqueness, instability, and value conflict are so troublesome to the 
Positivist epistemology of practice, but also why practitioners bound 
by this epistemology find themselves caught in a dilemma. Their 
definition of rigorous professional knowledge excludes phenomena 
they have learned to see as central to their practice. And artistic ways 
of coping with these phenomena do not qualify, for them, as 
rigorous professional knowledge (Schön, 1983, sid 42). 

I stället för tillämpning av generell teori och generella regler i praktiken 
lyfter Schön fram vikten av tillgång till en repertoar av exempel, bilder, 
tolkningar och handlingar som grund för meningsskapandet i 
situationen. Regler är i sammanhanget av underordnad betydelse.

Hur betraktar då Schön reflektionsbegreppet? Han lyfter fram en 
aspekt av tänkandet och varandet som han kallar knowing-in-action. Det 
är det vardagliga tänkandet som ligger till grund och är nödvändigt för 
det vardagliga livet. Men detta är något som kännetecknas av att vara 
tyst eller ett automatiskt för givet taget tänkande. Det är oreflekterat, 
ogenomtänkt och oplanerat men löser de flesta av våra vardagliga 
praktiska problem. Det professionella kunnandet består av detta 
knowing, men det är inte enligt Schön tillräckligt för att kunna möta de 
situationer som en professionell yrkesutövare ställs inför. För att kunna 
se och sätta ord på det tysta kunnandet behöver vi distansera oss och 
lära oss reflektera. Han lyfter fram två aspekter av reflektionen – 
reflection-in-action och reflection-on-action. Det sistnämnda är det 
distanserade tillstånd någon har när man tänker på ett sammanhang där 
man normalt brukar vara involverad, exempelvis när fotbollstränaren 
tänker på en kommande match eller på en match som har varit och 
lägger upp en taktik eller alternativt utvärderar den taktik han valde vid 
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den förra matchen. Reflection-in-action är den reflektion som utförs 
under tiden som en situation pågår och som påverkar den aktuella 
situationen. Det kan exempelvis röra sig om fotbollstränarens 
modifiering av taktiken under den pågående fotbollsmatchen. 
Reflektionen kan enligt Schön skilja sig mycket åt både i form, 
innehåll och riktadhet, både när det gäller in- och on-action. 

When a practitioner reflects in and on his practice, the possible 
objects of his reflection are as varied as the kinds of phenomena 
before him and the systems of knowing-in-practice which he brings 
to them. He may reflect on the tacit norms and appreciations which 
underlie a judgment, or on the strategies and theories implicit in a 
pattern of behaviour. He may reflect on the feeling for a situation 
which has led him to adopt a particular course of action, on the way 
in which he has framed the problem he is trying to solve, or on the 
role he has constructed for himself within a larger institutional 
context (Schön, 1983, sid 62). 

Reflektionsbegreppet är alltså ganska vidsträckt i Schöns tappning och 
innefattar det mesta som ifrågasätter det vedertagna (knowing-in-
action). Det som Schön diskuterar och argumenterar för mest är 
reflection-in-action, som kan sträcka sig både över en längre tid och pågå 
under ett väldigt kort tidsintervall. Schön har trots sin stora betydelse 
på detta område, inte minst i pedagogiska sammanhang, även fått utstå 
en hel del kritik. Mycket av kritiken handlar just om hans begrepp 
reflection-in-action. Bjurwill (1998) menar att det i Schöns resonemang 
finns en otydlighet när det gäller skillnaden mellan det som är intuitivt 
och det som är reflekterat. Han menar att intuitionen finns i 
gränslandet mellan knowing och reflecting. Hans lösning är att värdera 
upp och bereda mer plats för det intuitiva och innefattas i det som 
Schön benämner in-action och låta det reflekterande tillhöra on-action.

Johansson och Kroksmark (2004) diskuterar lärarnas vardag och 
även de vänder sig mot det som Schön kallar reflection-in-action och 
lyfter precis som Bjurwill fram intuitionen i stället. De menar att en 
lärare omöjligen samtidigt både kan distansera sig från och vara 
närvarande i en undervisningssituation och betecknar de snabba beslut 
som måste fattas i undervisningen för intuition-in-action i stället. 
Bengtsson (1995; 1998) och van Manen (1995) delar kritiken av 
reflection-in-action och menar att detta begrepp blir väldigt otydligt. Van 
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Manen menar att det är motsägelsefullt och knappast önskvärt för en 
lärare att reflektera under pågående lektion: 

The aim of critical reflection is to create a doubt and critique of 
ongoing actions. But it is obviously not possible to act thoughtfully 
and self-confidently while doubting oneself at the same time. If 
teachers were to try to be constantly critically aware of what they 
were doing and why they were doing these things, they would 
inevitably become artificial and flounder (van Manen, 1995, sid 48). 

Det som enligt Bengtsson gör begreppet än otydligare är att Schön inte 
begränsar reflection-in-action i tid, vilket innebär att det är något som i 
princip kan pågå under hela livet inräknat drömmar, läsandet av en bok 
och liknande, så länge det har relevans för handlingen. Frågan är då vad 
som är en handling egentligen. Schütz (2002) kritiserar inte Schön, 
eftersom de inte är samtida, men även han skulle nog ha svårt att 
acceptera reflection-in-action. Alla handlingar är inte meningsfulla, men 
vad som är meningsfullt kan helt och fullt förstås först i efterhand. 
Schütz skiljer mellan att leva i handlingen (modo presenti) och att 
reflektera över handlingen (modo praeterito). Handlingen är alltid 
projekterad och riktad mot något, vilket innebär att även en handling i 
ett levande nu är meningsfull, men att den först reflektivt och i 
efterhand kan förstås i hela sitt subjektiva meningssammanhang utifrån 
det föresatta projektet.

Sammanfattningsvis handlar kritiken av Schöns reflektionsbegrepp i 
huvudsak om det han benämner reflection-in-action. Det finns tre 
huvudlinjer i kritiken; för det första handlar det om Schöns otydliga 
användande av begreppet, för det andra handlar det om vad som 
egentligen är en handling (tidsaspekten), och för det tredje handlar det 
möjligheten att faktiskt kunna distansera sig och reflektera under en 
pågående handling. Det finns flera förslag till lösningar, både att lyfta 
fram intuitionen på bekostnad av reflection-in-action och att göra 
tydligare distinktion av reflektionsbegreppet i förhållande till tänkande. 

Trots kritiken ska man inte glömma det som är positivt i Schöns 
resonemang. Han sätter fingret på en problematik som visar sig även 
idag, inte minst inom den organiserade tävlingsidrotten – dominansen 
av ett förgivet taget teknokratiskt tänkande grundat på en positivistisk 
epistemologi.  
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Idealtillståndet Pedagogical tact – förkroppsligad 
reflektion
Hur kan då ett ledarskap inom idrotten ta sig uttryck utan att betraktas 
som oreflekterat och bygga enbart på vedertagna sanningar i den lokala 
idrottsföreningen? Det finns förmodligen ett stort antal bilder av hur 
ledarskapet bör ta sig uttryck. Här presenteras och diskuteras det van 
Manen (1991; 1995) benämner pedagogical tact, som är ett vidare 
resonemang utifrån Schöns reflective practitioner. Det finns ingen direkt 
svensk översättning, men innebörden kanske bäst benämns som 
kunskap-i-handling för att låna Molanders (1996) uttryck. Det har enligt 
van Manen (1995) traditionellt funnits ett dikotomiskt förhållande 
mellan praktisk och teoretisk kunskap, ett förhållande som bygger på 
att lösningen i att hitta en god praktik ligger i en reflektiv relation 
mellan teori och praktik. Van Manen menar att forskningen många 
gånger utgått ifrån studiet av duktiga lärares beteenden, reflektioner 
och meningskonstruktioner genom att försöka ”komma in” i deras 
tankar och känslor, en vanlig utgångspunkt för psykologer och social 
konstruktivister. Man försöker intellektualisera praktiken. Den som 
varit lärarstudent och studerat de teorier som byggts upp kring 
läraryrket och kring barnfostran upptäcker dock många gånger när man 
kommer ut i skolan att teorierna inte alls fungerar i den speciella 
praktik där man befinner sig. Van Manen pratar därför om pedagogical
tact som en bro mellan teori och praktik och beskriver det på följande 
sätt:

Pedagogical tact shares features with general social tact, but it possses 
its own normative integrity. To act tactfully as an educator may 
mean, in a particular situation, to be able to see what goes on with 
children, to understand the child´s experience, to sense the 
pedagogical significance of this situation, to know how and what to 
do, and to actually do something right. Often tact involves a holding 
back, a passing over something, which is nevertheless experienced as 
influence by the student to whom the tactful action is directed. To 
act tactfully may imply all this, and yet, tactful action is 
instantaneous. The perceptiveness needed, the understanding or 
insight required, the feeling for the right action are not necessarily 
separate stages in a sequental process (van Manen 1995, sid 44). 

Pedagogical tact är alltså inte enbart en metod eller en praktik. Det 
handlar snarare om ett förhållningssätt eller ett sätt att leva i och med 
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den praktik där man är involverad. Det handlar om att agera med 
eftertanke. Att vara en duktig praktiker, med god intuition och en 
humanistisk grundsyn. Pedagogical tact är ett förkroppsligat varande, 
samtidigt som det är en del av den sociala och fysiska värld som 
personen lever i. Van Manen (1995) menar att en lärare med god 
pedagogical tact kännetecknas av; (1) en känsla för att kunna tolka barns 
inre tankar, känslor och förståelse, kunna snabbt se igenom motiv och 
på så sätt kunna påverka relationen; (2) att ha förmåga att kunna tolka 
psykologiska och sociala särdrag av barnens inre liv och därmed kunna 
förstå den djupare betydelsen av blyghet, frustration, intresse, 
svårigheter, humor och liknande i konkret levda situationer med 
speciella barn; (3) att i konkret levda situationer exempelvis veta hur 
mycket man kan utmana barnens kunskaper utan att förvänta sig för 
mycket; (4) verkar också karaktäriseras av en moralisk intuition, där 
läraren har förmåga att känna vad som är den rätta handlingen utifrån 
den pedagogiska förståelsen av barnens natur och förutsättningar.

Det som van Manen beskriver som pedagogical tact är förvisso 
beskrivet utifrån ett skol- och lärarperspektiv, men går mycket väl att 
översätta till andra institutionella sammanhang där vuxna leder barn i 
en målinriktad och organiserad verksamhet, exempelvis tävlings-
idrotten. Pedagogical tact är närmast att likna vid ett idealtillstånd eller 
idealtypen för ett gott ledarskap, men något som inte minst utifrån 
barnens perspektiv är väl värt att sträva efter.

Pedagogical tact är ett förkroppsligande av den praktik där man 
befinner sig, med de normer, värderingar och även kanske vedertagna 
sanningar som följer med, men det är ett förkroppsligande av en 
praktik där barnen sätts i centrum. Intuitionen verkar vara ett viktigt 
inslag, men vilken roll spelar reflektionen i detta? För att utveckla en 
god pedagogical tact behövs menar van Manen tillfällen för möten och 
egen reflektion. Intuitionen blir därigenom förkroppsligad genom en 
reflektionsprocess. Van Manen (1995) beskriver pedagogens praktiska 
kunnande i undervisningen på följande sätt: 

My practical knowledge ‘is’ my felt sense of the classroom, my 
feeling who I am as a teacher, my felt understanding of my students, 
my felt grasp of the things that I teach, the mood that belongs to my 
world at school, the hallways, the staffroom, and of course this 
classroom (sid 46).
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Hur kan idrottsrörelsen arbeta med sina idrottsledare för att deras rum 
för det pedagogiska arbetet ska kännas så ljust och luftigt som möjligt 
och för att barnen ska känna sig speciella och sedda?  Hur utvecklar 
idrottsledare en god pedagogical tact?

Idrottens formella utbildning – ett hinder för reflektion 
Molander (1996) diskuterar det Schön benämner teorier-i-användning där 
Schön som Molander uttrycker det skissartat målar upp två idealtyper 
eller modeller av teorier-i-användning – Modell I och Modell II. Tack vare 
att de är skissartade går det att känna igen drag i olika sorters 
verksamheter. Modell I är målrationell och jag-centrerad, det handlar 
om att maximera nyttan, medan Modell II är dialog-rationell och 
uppgifts-centrerad. Modell I inbjuder till reflektion i Alexanderssons 
(1994) två första beskrivna nivåer, medan Modell II till sin natur bygger 
på samtal och reflektion på högre nivå. Molander (1996) menar att 
utbildningar ofta är uppbyggda enligt Modell I, men man vill att 
deltagarna ska fungera enligt Modell II.

Hur förhåller det sig då i tävlingsidrotten? För att kunna förbereda 
de aktiva så väl som möjligt inför tävlingar har det inom idrotten vuxit 
fram stegutbildningar, där frivilliga ledare deltar i ett antal 
utbildningshelger och blir mer och mer kvalificerade som tränare, där 
eliten är det yttersta målet. Detta är ett centraliserat utbildningssystem 
som växte fram under 60-talet och som blivit ett vedertaget sätt att 
organisera den formella idrottsledarutbildningen i många idrottsgrenar. 
Med tillkomsten av Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation 
(SISU) 1985 och studiecirkeln som en mer utbredd metod ökade 
decentraliseringen av utbildningen, vilket gjorde att det ställdes andra 
krav på läromedlen för att passa studiecirkelmetodiken (Gustavsson 
1994). Med SISU:s och folkbildningens inträde i idrotten framträder 
två idealtypiska föreställningar när det gäller synen på kunskap och 
lärande inom idrottens utbildningsorganisation. För det första 
folkbildningen med en människosyn som utgår från allas lika värde och 
en strävan efter jämlikhet. För det andra tävlingsidrottens 
rangordningsprincip som stöds av den utbildningsverksamhet som 
bedrivs i medlemsorganisationerna och bygger på en genusblind 
särartsideologi. Det handlar enligt Gustavsson (1994) inom 
utbildningen om föreningsfostran kontra tävlingsfostran.
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Valet av innehåll i läromedlen blir enligt Gustavsson (ibid) 
konfliktfyllt, eftersom det bygger på olika ideologier. Han menar dock 
att SISU:s studiematerial domineras av en kunskapssyn med entydiga 
och mätbara mål som ideal; detta visar sig genom en funktionell 
uppdelning mellan ledare och aktiv, där lärandet hos den aktive 
betraktas som ett förmedlingspedagogiskt förhållande, där dessutom 
individens lärprocess ses som fristående från dess sammanhang. Det som 
förmedlas i studiematerialen står alltså många gånger i konflikt med 
folkbildningsidealet, och snarare i samklang med stegutbildningarnas 
konkurrensinriktade ideologi. Gustavsson (2000; 2001) menar att SISU 
legitimeras på grund av sina arbetsformer och inte på grund av 
innehållet. Det är inte svårt att i Gustavssons (ibid) resonemang se 
Modell I och Modell II tänkandet inom idrotten, både gällande dess 
formella organisering och dess tillämpning.

Larsson (2001) ser en förändring i läromedelsproduktionen från 70-
talet fram till 90-talet avseende genusperspektivet. Under 70-talet 
handlade det om att förändra synen på kön, kropp och sexualitet 
medan det under 90-talet alltmer kom att handla om en förändrad syn 
på idrotten, där idrotten betraktas som ett manligt fenomen och där det 
kvinnliga idrottandet blir något som måste tillrättaläggas för att passa 
”kvinnliga behov”, en diskurs som enligt Larsson (ibid) konstitueras i 
en särartsideologi i synen på män och kvinnor. Idrottens 
utbildningsmaterial konstruerar en bild av ledarskapet som ett kvinnligt 
respektive ett manligt ledarskap. Det förra är relationsinriktat och 
samarbetsinriktat medan det senare är individualistiskt och hierarkiskt. 
Texterna uttrycker enligt Larsson (ibid) dominerande makt- och 
kunskapsfigurationer, och de erfarenheter och kunskaper vi erhåller är 
ett resultat av dessa konfigurationer snarare än något som är av naturen 
givet. Studiematerialen blir viktiga för förmedlandet av idrottens 
ideologi, en ideologi som dock sällan tydligt uttrycks explicit 
(Gustavsson 2000). Idrottens ideologiska inslag har också historiskt sett 
alltid varit en svag länk och det inslag som kritiserats mest när det gäller 
idrotten som folkrörelse. Det har i idrottsrörelsen för det mesta varit de 
praktiska frågorna som dominerat, som oftast handlat om idrottens mest 
inflytelserika inslag, tävlingen (Blom och Lindroth, 1995).
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Idrottsledarskapets dilemma 
Ledaren riskerar att lämnas åt sitt öde utrustad enbart med tidigare 
erfarenheter av sitt eget idrottande och i bästa fall ett par 
stegutbildningar i bagaget, och i slutänden är det barnen som lämnas åt 
sitt öde. I vissa fall fungerar det alldeles utmärkt medan det i andra fall 
leder till att barn mår dåligt och slutar med idrott. Idrotten är fast i det 
mönster av oreflekterade och vedertagna sanningar som Gustavsson 
beskriver. Många ledare sitter idag fast i vinkelvolten och riskerar att bli 
idrottens marionetter. Det handlar exempelvis om ledarens brist på tid 
på grund av arbete, familj och andra intressen och en större betoning 
av ekonomi med lottförsäljning och olika aktiviteter i föreningens 
tjänst vilket riskerar leda till mindre tid och lust för självreflektion och 
reflektion tillsammans med andra ledare. Helgutbildningar passar många 
gånger bra för ledaren, då de genomförs under en kort och 
komprimerad tidsperiod. Tiden för reflektion blir dock obefintlig vid 
dessa tillfällen. Det inskränker sig i bästa fall till några 
gruppdiskussioner. Det centrala i utbildningen är ändå de praktiska 
frågorna – träningsupplägg, träningslära och liknande. Detta 
tillsammans med idrottens otydliga ideologi, en ökad professionalisering 
på tjänstemannanivå och en läromedelsproduktion som stärker det 
teknokratiska och genusblinda tänkandet riskerar detta att göra ledaren 
till en passiv och okritisk mottagare och utförare av det som 
kommuniceras av idrottens leverantörer.   

Reflekterande idrottsledare 
Att vara en duktig ledare i barn- och ungdomsidrotten kännetecknas 
som vi konstaterat av mer än att vara en duktig idrottsutövare, det 
handlar framför allt om att sätta barnen i centrum. Reflektionen blir i 
detta sammanhang väldigt betydelsefull. Självupptäckten som Bengtsson 
(1998) pratar om är en naturlig startpunkt för resan mot en god 
pedagogical tact. Vem är jag i denna verksamhet? Är verksamheten 
försvarbar utifrån min moraluppfattning? Vilka möjligheter och vilket 
engagemang har jag att förändra verksamheten? Självupptäckten är inte 
enbart en individuell process. Anderbergs (2003) relationsinriktade 
reflektionsprocess är viktig och kanske också nödvändig för att komma 
till de högre nivåer av reflektion som Alexandersson (1994) beskriver. 
Att reflektera över det egna medvetandet förutsätter den öppna och 
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dynamiska reflektionsprocess som Anderberg (2003) beskriver. Det 
cirkulära inslaget, där reflektionen både riktas mot det egna 
medvetandet och mot den verksamhet man företräder, visar sig som 
betydelsefullt för att som ledare utveckla en kritisk reflektion där 
barnen sätts i centrum och där idrottens förgivet tagna traditionella 
sanningar som kommer till uttryck genom studiematerial och andra 
medier kan synliggöras och ifrågasättas. Genom erfarenhet av möten 
med barnen och genom reflektionen förkroppsligas en god intuition, 
vilket är ett betydelsefullt inslag för en god pedagogical tact. Därigenom 
finns bättre förutsättningar för att utveckla den pedagogiska 
verksamheten och fler ledare kan kännetecknas av att ha en god 
pedagogical tact.

Hur kan idrotten verka för att ledarskapet inte ska fastna i de 
oreflekterade och vedertagna sanningar som Gustavsson (1994) pratar 
om? Hur kan idrotten verka för en pedagogisk utveckling, där 
ledarskapet kännetecknas av att bestå av reflekterande och lärande 
idrottsledare? Det finns inget enkelt svar på den frågan men 
idrottsrörelsen måste själv inse vikten av detta och skapa rätta 
förutsättningar för goda möten. Ett sätt är att lyfta och tydliggöra 
folkbildningens ursprungliga deltagarstyrda och demokratiska roll och 
låta den bli idrottens kritiska öga – att tydliggöra vad folkbildningen 
står för och härigenom skapa meningsfyllda och reflekterande möten 
mellan idrottsledare. De reflekterande mötena måste också ske på en 
högre nivå i den idrottsliga hierarkin, nämligen bland dem som 
utformar idrottens tävlingssystem och den utbildning som är kopplad 
till det. Det är ytterst viktigt med en livaktig och öppen diskussion för 
att idrotten ska kunna följa med i samhällsutvecklingen och kunna vara 
den socialt och demokratiskt fostrande organisation som idrotten utgör 
sig för att vara och som staten förväntar sig att den ska vara.
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