Om afhandlingens form

Afhandlingen er bygget op efter følgende form:

Del 1 er en introduktion, hvor jeg præsenterer afhandlingens undersøgelsesområde, problemstillinger og kort skitserer, hvad undersøgelsen handler om.

Del 2 er en indføring i de teorier og metoder, der ligger til grund for undersøgelsen. I denne
del fremlægger jeg, hvordan jeg undersøger og hvorfor.

Del 3 er en analyse af idrætsfeltet. Jeg undersøger de historiske forudsætninger for, at idrætten kan ses som et felt med dets egen logik, værdier og kampe. Analysen af idrætsfeltet
strækker sig fra feltets tilblivelse til i dag, og rummer en analyse af eksterne logikker og
felters påvirkning på idrætsfeltet. Sidst i afsnittet inddrages et kommunalt perspektiv, hvorunder Københavns Kommunes og Næstved Kommunes arbejde inden for forebyggelse og
sundhedsfremme bliver præsenteret.

Del 4 er en præsentation af de fire casestudier af kommunale projekter, der ligger til grund
for den empiriske dataindsamling.

Del 5 er en analyse og fortolkning af det empirisk indsamlede datamateriale. Indledningsvis
gives en indføring i min analytiske tilgang til empirien, og dernæst folder analysen sig ud.

Del 6 rummer en diskussion af afhandlingens centrale spørgsmål. Her samles trådene. I perspektiveringen lægges op til problematikker og interessefelter i den videre forskning.

Det ville være forkert at påstå, at afhandlingen som den her foreligger, er kommet til at antage en form, der afspejler den arbejdsproces, hvorunder den er blevet til. Afhandlingen har

21

fået sin form og tilblivelse ud fra et ønske om at skabe en tekst, som er logisk opbygget og
hvor læseren føres af en kendt og forudsigelig sti. Det er med tekstens opbygning mit håb, at
læseren dermed let kan danne sig et overblik over undersøgelsen temaer og problemstillinger, det vil sige, hvad jeg har undersøgt, hvorfor, samt hvordan jeg rent metodisk har grebet
undersøgelsen an.
I del 2, hvor Bourdieus sociologi præsenteres, har jeg valgt at ligge vægten på en præsentation af Bourdieus metodologi. Ud af de centrale begreber som Bourdieus sociologi indeholder, er det kun Bourdieus begreb om felt, der bliver gennemgået i teksten. Bourdieus øvrige centrale begreber bliver ikke forklaret, dog har jeg som en service til de læsere, der ikke
er bekendt med Bourdieus sociologi, lavet nogle faktabokse, hvor disse begreber bliver forklaret kort i forbindelse med, at begreberne nævnes første gang i teksten. Ønsker læseren en
yderligere uddybning af Bourdieus begrebet i forhold til det idrætsspecifikke område, kan
jeg henvise til kapitlet om Bourdieu i Grundbog for idrætssociologi (Østergaard 2011a).
Der henvises i afhandlingen til et bilagsmateriale, som rummer udskrifter af observationer
og interviews. Materiale er fortroligt, og har derfor kun været tilgængeligt for afhandlingens
bedømmelsesudvalg. Af samme grund vil personnavne i de interviewcitater, der rummer
navne på personer, der har medvirket i undersøgelsen, være udskiftet med personens funktion/titel for eksempel ”idrætslæreren”.
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