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Avh Marie Öhman 2K050907TT.indd1   1Avh Marie Öhman 2K050907TT.indd1   1 07-09-05   11.08.0607-09-05   11.08.06



2

© Marie Öhman, 2007

Titel: Kropp och makt i rörelse.

Utgivare: Universitetsbiblioteket 2007
www.oru.se

Skriftserieredaktör: Joanna Jansdotter
joanna.jansdotter@ub.oru.se

Redaktör: Heinz Merten
heinz.merten@ub.oru.se

Tryck: Intellecta DocuSys, V Frölunda 09/2007

issn 1650-2531
isbn 978-91-7668-550-1
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I don’t feel that it is necessary to know exactly who I am.
The main interest in life and work is to become someone 
else that you were not in the beginning. If you knew when 
you began a book what you would say at the end, do you 
think you would have the courage to write it? What is true 
for writing and for a love relationship is true also for life. 
The game is worthwhile insofar as we don’t know what will 
be the end (Foucault i David Macey 1993: xiv).
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Akademisk avhandling för fi losofi e doktorsexamen i sociologi, framlagd vid Örebro 
 universitet 2007.

Abstract
Marie Öhman (2007) Kropp och makt i rörelse. Written in Swedish, pp. 228, Örebro 
Studies in Sociology 9, Örebro. 

Body and Power in Motion
This dissertation is concerned with body and politics, or, more specifi cally body, power 
and governance. The central question is how specifi c individuals and bodies are constituted 
in the teaching of Physical Education (PE) in school. Inspired by Foucault’s work and the 
research fi eld that emanates from the concept of governmentality, one of the ambitions is to 
develop a method that facilitates the study of power and governance processes in teachers’ 
and students’ interactive actions and dealings. With the aid of this approach, 15 video-re-
corded physical education lessons in 5 Swedish nine-year compulsory schools are analysed 
in order to demonstrate how governance processes are included in the work and activities 
in terms of how the processes of governance–self-governance are staged, and the direction 
this takes. In using the term direction I am here referring to the content the governance 
is aiming towards, where the question of which subjects and bodies are constituted is of 
substantial interest. This means that the study not only focuses on what is done, but also 
on the way in which it is done, i.e. it analyses both process and content. 
 The results show that physical exertion and the desire for physical work is a thread that 
runs though the analysed material. It is mainly scientifi c knowledge about the body that is 
referred to in actual teaching practice. This is displayed through the use of a scientifi cally 
inspired language when talking about the body, where effects on muscles and degrees of 
oxygen intake are considered in connection with the physical activities. In connection 
with physical exertion, pupils are encouraged to do their best, try the activities on offer, 
cooperate with others and face challenges. 
 In line with the governmentality perspective’s problematisation of the process governan-
ce–self-governance, the study highlights a governance mentality that is not characterised 
by coercion, but is rather directed towards different components of willingness where the 
students are expected to be participatory, take responsibility and govern their own actions 
in the direction of that which is most desirable and reasonable. The willingness component 
appears as the actual hub of character-building, were the students ought to be physically 
active, should want to do their best, be willing to try, should want to show solidarity and  
should want to defeat the others. 
 The process of governance–self-governance is staged as different ways of appealing to 
one’s willingness in the activities studied. Specifi c governance techniques are used to sup-
port and promote self-governance work, i.e. different forms of encouragement strengthen 
the correct action, emphasising physical exertion as pleasurable, and focuses on the fact 
that we are all involved in a common project. 
 In the dissertation it is shown how the body is included in a socio-political context. 
 Through the body the individual is turned into a participant of physical projects  concerned 
with becoming a certain kind of social citizen. The body thus symbolises the complex 
encounter between the individual and society. In this way the study demonstrates and 
highlights tendencies that are evident in modern society. It is thus a narrative that indicates 
how we all become part of a discourse system.

Key words: Foucault, Power, Governmentality, Physical Education, Body, Governing pro-
cesses, Actions, Video-recordings.
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Förord
I det äventyr som ett avhandlingsarbete innebär, med känslor av veder mödor 
och glädjeämnen, har det funnits människor som betytt mycket för mig i pro-
cessen med skrivandet. Jag vill tacka alla de som ställt upp och funnits med 
på min resa. Särskilt betydelsefulla personer har varit min huvud handledare 
Björn Eriksson, och mina två bihandledare Mats Börjesson och Leif Östman. 
Björn har genom sin erfarenhet och sin klokhet gett mig insikter i det socio-
logiska tänkandet, delat med sig av sin kunnighet, trott på mina idéer och gett 
mig stort handlingsutrymme. Tack för att du höll mig kvar trots ”visselpipan” 
och din pensionsavgång. Mats har utmanat och uppmuntrat. Ihärdigt har du 
vridit och vänt på avhandlingen, och alltid kommit med kloka synpunkter, 
fyndiga kommentarer och nya aspekter. Din kreativa förmåga har hjälpt mig 
att sätta ord på mina tankar och fått mig att tänka ett steg till. Tack för att 
jag när helst på dygnet, har kunnat ringa och diskutera med dig. Leif har alltid 
poängterat vikten av att vara trogen metodologin i språk och analys. Tack för 
ditt engagemang och för att du har inspirerat mig till den metodologiska an-
satsen – att studera makt och styrning i praktik. Du har hjälpt mig att skärpa 
forskarblicken och fått mig medveten om själva forskningsarbetet, både på ett 
praktiskt och fi losofi skt plan. 

Under större delen av forskartiden har jag haft förmånen att delta i 
 Forskningsgruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational 
 Discourses) med dess medlemmar Jonas Almqvist, Karin Andersson, Petra 
Hansson, Eva Lundqvist, David Kronlid, Malena Lidar, Mikael Quenner stedt, 
Karin Rudsberg, Margareta Svennbeck, Johan Öhman och Leif Östman. Tack 
för att ni omsorgsfullt har läst mina texter och kommit med konstruktiv kritik. 
Att få tillhöra en sådan stimulerande forskningsmiljö är ovärderligt under 
avhandlingsarbetet och jag ser fram mot framtida gemensamt arbete. 

Ett stort tack vill jag också rikta till Sociologiska institutionen, Örebro uni-
versitet där jag vid ett fl ertal tillfällen har fått mina texter kommenterade vid 
högre seminariet. Jag har även uppskattat de mycket trivsamma och givande 
doktorandseminarierna. Tack Martin Alm, Jenny Ahlberg, Helena Blomberg, 
Jenny Gustavsson, Irja Holter, Jan-Magnus Jansson, Jofen Kihlström, Susanna 
Lundberg, Anders Petersen och Louise Svensson för värdefulla synpunkter.

Jag vill också rikta ett stort tack till det nationella nätverket ”Kulturella 
gränsdragningsprocesser mellan hälsa och sjukdom i välfärdsstater”, ett inter-
nationellt samarbetsprojekt vid Humboldt-Universität zu Berlin och Örebro 
universitet under ledning av Ann-Sofi e Ohlander. Det har varit en mycket 
stimulerande miljö att arbeta i, och till dig Ann-Sofi e vill jag säga tack för att 
du uppmuntrat mitt arbete under alla år. Våra samtal och möten har utvecklat 
en vänskap som jag hoppas kunna behålla och utveckla.

Avhandlingen hade inte blivit vad den blev utan utvärderings- och forsk-
ningsprojektet ”Ämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor”, under ledning av 
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Charlie Eriksson. Tack alla medarbetare för gott samarbete och givande sam-
tal. I detta sammanhang vill jag rikta ett varmt tack till de elever, lärare och 
skolledare som på ett välkomnande och tillmötesgående sätt öppnade dörren 
till gymnastiksalen och lät mig utföra videoinspelningarna. 

Framhållas ska även Institutionen för idrott och hälsa, nuvarande Hälso-
vetenskapliga institutionen, Örebro universitet som bidragit till fi nansiering 
av avhandlingsprojektet. Tack även till alla kollegor på Idrott och hälsa/Hälso-
vetenskapliga institutionen som uppmuntrat och stöttat under denna tid. 

Vidare vill jag tacka Agneta Hessler-Karlsson som korrekturläst mitt manus 
och Sue Glover Frykman som gjort den engelska sammanfattningen. Ett sär-
skilt tack vill jag rikta till Ann Quennerstedt som i slutskedet av skrivandet dök 
upp som en räddande ängel. Med språkkänsla och blick likt en örn granskade 
Ann hela avhandlingens språk och formalia, vilket gjorde att såväl stringensen 
som läsvärdigheten ökade. För de eventuella fel som kvarstår är jag alldeles 
ensam skyldig. Tack Ann, för att du spontant ringde den där fredagskvällen 
och gav mig extra energi som jag så väl behövde just då. 

Tack även till Eva Palmblad som i egenskap av opponent vid slutseminariet 
framförde värdefulla synpunkter på mitt manus, och till Kristin Roman som 
i egenskap av ”dubbel-läsare” kommit med viktiga kommentarer.

Mikael Quennerstedt, har varit min ständiga diskussionspartner, ovärder-
liga vän och kollega under alla dessa år. När jag i mina frustrerade tillstånd 
behövt resonera om Foucault, analysförfarandet eller ge utlopp för mina olika 
känslotillstånd har du helhjärtat ställt upp, lyssnat och diskuterat. Tack Mikael 
för att du läst och kommenterat mina texter, kommit med fi nurliga förslag 
på titlar och rubriker, och med humor i sinnet hållit reda på mig, min dator 
och mina referenser då jag varit som mest förvirrad. Jag ser fram mot fortsatt 
samarbete. 

Avslutningsvis vill jag vända mig till min livskamrat Johan Öhman. Du har 
varit den mest hårda kritikern, men också den mest uppmuntrande och stöt-
tande personen av detta projekt. Jag liknar denna tid med vår bestigning av 
fjälltoppen ”Tornet” i Norge då du gick bakom mig, tog emot då jag ramlade, 
sköt på när det var brant och med dina kvickheter fi ck mig att skratta och njuta 
av utsikten även när jag var som tröttast. Tack för att du ständigt har skänkt 
mig omtanke, och för att du på ett kärleksfullt sätt haft maten lagad, tvätten 
hängd, gräsmattan klippt och huset städat då jag varit som mest upptagen med 
mig själv och mitt arbete. 

Örebro, juli 2007
Marie Öhman
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Inledning 
 
”DETTA ÄR PÅ GYMPAPÅSARNAS TID, blåa och röda nylonpåsar broderade med ens 

initialer och försedda med ett snöre som dras ihop i toppen, vilket gör dem föredömliga som 

slungbollar över skolgården eller tillhyggen i närkamperna på väg hem från skolan […]”, 

skriver Torbjörn Flygt (2001:74) i sin beskrivning av gymnastiken i skolan i den Augustpris 

belönade boken Underdog. Han fortsätter: ”Snabbt ombyte, nerför trappan till gympasalen, 

som ligger i källaren alltså, med ett dagsljus som silas in genom dammiga fönster längs med 

taket och den unkna lukten av gamla ärtpåsar och insvetsade gummimattor, fram med en 

basketboll som man hinner studsa med tre gånger, exakt tre gånger, innan visselpipan ljuder. 

Låt bollarna vara! Studsar en fjärde gång bara för att jävlas. […] Pipan tjuter igen, och vi intar 

våra platser i bokstavsordning, markerade med svarta prickar i fem rader på golvet – bara för 

att kommenderas ut till längdhoppsgropen och löparbanan. Längdhopp innebär tre hopp var 

enligt löpande band-principen: hoppa, ta över räfsan från föregående hoppare och kratta igen 

gropen efter den som kommer efter, hjälpa Palin hålla koll på övertramp och hålla i mått-

bandets ena ände när han mäter hoppet, innan man får springa och ställa sig sist i det långa led 

som ormar sig utmed skolans framsida mot Rättsvägen. […] Lång ansats, så lång att jag har 

flåset uppe när jag närmar mig, är faktiskt på väg att krokna, men bara nästan, foten på 

plankan och cykla i luften – Palin som förvånat tittar upp från sitt block, mäter, kontrollmäter, 

jo det stämmer. Bra hoppat, Johan!” 

 

En annan berättelse om skolgymnastiken är hämtad från Mats Arvidsson i boken Bakläxor 

(1989). Han beskriver sina upplevelser från Södra latin under 1950-talet; ”Självklart ingick 

det som en hörnsten i den intellektuella strategin att förakta sport och idrott, att under 

menande blickar motvilligt hasa sig över till gymnastikhuset, i den mån man inte lyckades 

smita eller skolka, och att tillbringa själva lektionen sittande på en bänk, hånfullt kommente-

rande den själlösa verksamheten där ute på golvet. […] Med gymnastiken var det så att 

gossarna fick aldrig i förväg veta vad som skulle ske. Ibland var det vanlig gymnastik, med 

hoppning över bockar och allmän springning runt runt, under militära kommandon. Det var 

urtråkigt och då var det ingen konst att sitta på bänken och kommentera av hjärtans lust. Men 

ibland kommenderade alltså den gamle kaptenen handboll, och då uppstod problemet. Jag 

tyckte nämligen om att spela handboll. Jag ville spela handboll och jag blev glad när det 

kommenderades handboll. Jag såg till och med fram mot gymnastiktimmarna eftersom det 

alltid fanns en chans att det skulle kommenderas handboll. […] Jag vill inte påstå att 
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handbollen var mitt liv. […] Jag tyckte bara att det var kul att spela handboll, och dessutom 

var jag rätt bra på det, ungefär tillräckligt bra för att platsa som näst eller näst näst siste 

ordinarie i klasslaget. […] Problemet var att jag verkligen gillade att bli vald bland de något-

sånär första, att jag gång på gång fann mig entusiastiskt indragen i allt det beskäftiga 

springandet och kastandet och hojtandet, så till den grad att jag vid flera olika tillfällen mot-

ståndslöst lät mig dras in i upphetsade och totalt okritiska diskussioner om olika frikast. […] 

Det var mitt problem.” 

 

Det finns åtskilliga berättelser om skolgymnastiken och många av oss har säkert en hel del 

minnen från dessa lektioner.1 Några kanske också minns de kroppsliga övningar som vidtogs i 

form av fotgymnastik, för att motverka plattfothet, eller den hållningsgymnastik som bedrevs 

för inte så länge sedan i den svenska skolan. Plattfotheten som så väl beskrivs i Jonas Gardells 

skildring av hur fotfröken en gång i veckan kom och lät barnen plocka upp pennor och sudd-

gummin med tårna. Fotfröknarna skulle bota barnen från plattfothet av den orsaken att platt-

fota pojkar inte kunde göra militärtjänstgöring skriver Gardell, och framhåller att fotfröknar 

måste vara världens mest onödiga fröknar, förty: ”Jag är fortfarande plattfot” (Gardell 

1989:55). Andra kanske minns bollspelen, bockhoppen, friidrottstävlingarna eller löpningarna 

på 5-kilometersslingan. Vad vi än erinrar oss framhålls det i många sammanhang att skol-

ämnet idrott och hälsa handlar om sådant som har med kropp, hälsa och fostran att göra. Det 

talas om ”en sund själ i en sund kropp” och om ”idrottens fostrande karaktär”. Frågan är till 

vad skolämnet idrott och hälsa fostrar? Vilka typer av människor och kroppar inbegrips, och 

vilka utesluts i denna verksamhet? Och, inte minst, hur går det till? 

 

Denna avhandling är ytterligare en berättelse om skolämnet idrott och hälsa. Men den är mer 

än så. I avhandlingen behandlas kroppen som ett möte mellan individ och samhälle. Det är en 

avhandling som handlar om kropp och politik, närmare bestämt om kropp, makt och styrning, 

där en central fråga är hur det går till när specifika individer och kroppar skapas i skolämnet 

idrott och hälsas undervisningspraktik.  

 

   *** 

                                                
1 Fram till och med 1919 hette ämnet Gymnastik, därefter Gymnastik med lek och idrott. Från 1962 ändrades 
namnet återigen till Gymnastik och hette så fram till 1980 då det ändrades till Idrott. Från och med 1994 heter 
ämnet Idrott och hälsa. När jag i avhandlingen talar om ämnet i ett historiskt perspektiv benämner jag det 
idrottsämnet. I övrigt talar jag om skolämnet idrott och hälsa. 
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Idrottsämnets fostrande uppdrag har diskuterats flitigt i samhällsdebatten under det senaste 

århundradet. Flera författare framhåller att ämnet under historiens gång har ansvarat för 

individers fysiska fostran, något som kan betraktas som en vägledning för hur människor ska 

sköta sina kroppar och sin hälsa.2 I studierna framkommer att ämnet emellertid inte endast har 

haft betydelse för den fysiska fostran utan även för karaktärsdaning, och Palmblad och 

Eriksson (1995:76) poängterar att skolans uppgift i personlighets- och karaktärsdaningens 

anda i många avseenden har varit primär i förhållande till den kunskapsförmedlande 

funktionen. Även om kroppen alltid stått i centrum och varit själva måltavlan, menar 

Lundquist Wanneberg (2004) att även utvecklandet av moral och karaktär i betydelsen av 

rätta attityder och inställningar stått i sikte.3 Man skulle kunna uttrycka det som att vägen till 

socialisation har gått via kroppen.  

 

Att staten tar ansvar för skapandet av den hälsosamma medborgaren är, enligt Palmblad och 

Eriksson (1995), ett aktuellt tema i välfärdsstatens framväxt från slutet av 1800-talet och 

framåt. Flera författare beskriver hur en rad statliga åtgärder i syfte att främja såväl individers 

hälsa som nationens utveckling tar fart vid denna tid (Olsson 1997; Ljunggren 1999). 

Människors hälsa blir en samhällsangelägenhet där kroppen får status som politiskt objekt i 

syfte att frambringa den goda och nyttiga medborgare som staten behöver. Den relation som 

kan skönjas mellan kropp, individ och samhälle kan ses som ett exempel på politisk styrning, 

där idéer om det goda samhället tillsammans med ett främjande av individens lycka och väl-

färd har kommit till uttryck. Detta menar flera författare har skett genom bland annat hälso-

bringande åtgärder och kroppsliga regleringar i olika former.4 Att befolkningen lär sig rätta 

inställningar och lämpliga sätt att förhålla sig till sina kroppar och sin hälsa för att på så sätt ta 

ansvar för att bli en hälsosam medborgare framstår som en del av det moderna samhällets 

utveckling. I det samhälleliga folkhälsoarbetet har enligt Palmblad och Eriksson (1995) skol-

barnen varit en central målgrupp. 

 

I förhållande till nämnda studier blir det rimligt att resa frågan om vad dagens undervisning i 

idrott och hälsa har för innebörder när det gäller skapande av den uppväxande generationens 

kroppar och karaktärer. En ambition i avhandlingen är att studera på vilket sätt elever skapas 

                                                
2 Palmblad & Eriksson (1995); Ljunggren (1999); Lundquist Wanneberg (2004). 
3 Hur fysisk fostran gestaltas som ett medel för karaktärsfostran och moralisk fostran i ett historiskt perspektiv 
beskrivs bland annat av Lundquist Wanneberg (2004); Ljunggren (1999); Palmblad & Eriksson (1995).  
4 Olsson (1997); Palmblad & Eriksson (1995); Ljunggren (1999); Lundquist Wanneberg (2004). 

15



 16 

som hälsosamma medborgare i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik, inte minst 

med avseende på kroppskonstituering och karaktärsdaning.  

 

   *** 

 

Politisk styrning i utvecklingen av den liberala demokratin har i den franske filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucaults efterföljd diskuterats inom det forskningsfält som benämns 

governmentality. Det som behandlas inom detta fält, och som också denna avhandling kan 

sägas omfatta, är hur nya makt- och styrningsformer tagit form i takt med samhälls-

utvecklingen i västvärlden. I diskussionen går det att urskilja ett centralt tema, nämligen 

frågan om hur mycket som ska styras av staten och hur mycket individuell frihet som ska 

gälla.5 Det eviga dilemmat i den liberala styrningspolitiken hävdas vara frågan om hur en 

samklang mellan politiska strävanden och privata viljor ska kunna åstadkommas. Hur ska 

man få människor att av egen fri vilja, utan tvångsmakt, handla i linje med det som anses vara 

det allmänt goda och rätta?  

 

Inom governmentalityperspektivet görs det gällande att något har hänt på styrningens område, 

där de karaktäristiska dragen inte är en påtvingad styrning utan en styrningsform som förut-

sätter att individerna är medagerande i sin egen styrning. Individerna bör själva, av egen före-

sats, välja att handla i linje med den ordning som rekommenderas i olika sammanhang. 

Börjesson m.fl. (2005:65) framhåller att i det offentliga talet presenteras råd, anbefallningar 

och rekommendationer av olika slag i frihetliga termer, så som att dessa är till för att hjälpa 

individen att finna sitt rätta jag och därmed bli herre över sig själv och sitt liv. De flesta av oss 

upplever förmodligen att det i det vardagliga livet oftast inte är någon som bestämmer över 

våra handlingar, eller tvingar oss att tänka och handla på ett visst sätt. Tänk exempelvis på det 

som i allmänhet sägs om hälsa i vårt samhälle och hur vi anstränger oss för att leva ett hälso-

samt liv. Vi motionerar, bantar, äter sunt, och efter bästa förmåga försöker vi att handla i linje 

med det som framstår som hälsosamt, även om ingen tvingar oss till det. Vi kan här tala om 

makt- och styrningsformer med betoning på frihet och självreglering, där människor själva 

bör ansvara för att handla i linje med det som framstår som bra och rätt. Man kan uttrycka det 

som att olika kunskaper, övertygelser och normer som i samhället anses vara sanna, rätta och 

                                                
5 Denna politiska diskussion behandlas bland annat av Foucault (1978/2003, 1978/1991; Rose (1995, 1998, 
1999); Burchell, Gordon & Miller (1991); Hultqvist & Petersson (1995); Börjesson m.fl. (2005); Danaher 
(2000). 
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goda, möjliggör att människor tänker och handlar på vissa bestämda sätt. Vissa handlingar 

framstår som mer förnuftiga, tänkbara och bättre än andra, och reglerar därmed människors 

handlingsutrymme. Ett exempel på denna form av styrning är det informationsmaterial om 

hälsa, som framställer läsaren som en konsument som personligen ska sörja för sin kropp 

genom rätt val av livsstil. Budskapen är särskilt tydliga i reklamen. I annonsen för ett smör-

gåsmargarin med lågt fettinnehåll står att läsa: Har du också bestämt dig? De flesta som läser 

reklamen inser omedelbart innebörden. Vi tar emot budskapet att det är viktigt att inte vara 

fet, att vi bör vara hälsomedvetna och att vi själva bestämmer över våra liv, även om inte detta 

faktiskt hävdas i frågan.  

 

Ett illustrativt exempel på hur relationen styrning/självstyrning kan gestaltas har jag hämtat 

från Uppsala kommuns interntidning LEO, där stadsdirektören uttalar sig om vikten av att ha 

balans i livet: 
 

Nu till mitt löfte; jag ska utifrån mitt eget ansvar för min situation ta ansvar för balansen i livet. 

Jag ska också ta ansvar för att ge mig tid för mera motion. Jag ska också skärpa mig när det 

gäller den mat jag äter. Jag ska avsevärt minska sockerintaget. Folkhälsa bygger på vars och ens 

eget ansvar. […] Jag lovar mig själv en bättre balans och hoppas på stöd i det! (LEO, Uppsala 

kommuns interntidning, 2004 nr 8). 

 

Citatet belyser den styrningsmentalitet som problematiseras i governmentalityperspektivet, 

där det karaktäristiska draget handlar om processen styrning/självstyrning. Motionerandet och 

kosthållningen har införlivats med det egna ansvaret, det vill säga att det som i samhället 

anses vara ett lämpligt handlande förvaltas genom individens fria val och egen vilja. I de 

hälsofrämjande rekommendationer, som vi alla på ett eller annat sätt möts av i skilda sam-

manhang, framstår ofta såväl innehållet i budskapen som det egna ansvaret som rena själv-

klarheter. Dessutom sker ett offentliggörande av vad man bör göra, och ”att leva som vi lär” 

sker enligt föredömets princip. Inte minst visar yttrandet ”jag lovar mig själv” en förpliktelse 

mot sig själv; att göra sig själv till ett objekt för styrning. Det kan således anas en rad 

politiska och moraliska andemeningar i uttalanden som; ”Jag ska avsevärt minska socker-

intaget” och ”Folkhälsa bygger på vars och ens eget ansvar”.  

 

Den form av makt- och styrningsmentalitet som i relation till den liberala demokratin proble-

matiseras i governmentalityperspektivet karaktäriseras av en förskjutning av ansvar från stat 
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till individ. Att medborgarna aktivt ska delta i styrningen av sig själva sägs ha fått genomslag 

i många olika institutionella verksamheter, inte minst i utbildningssammanhang (Petersson & 

Olsson 2006). Då skolsystemet har genomgått liknande förändringar som det övriga samhället 

diskuteras begrepp som decentralisering, individualisering och valfrihet. I utbildningspolitiska 

termer heter det att: 

 
Det livslånga, eller snarare det livsvida, lärandet innebär en förskjutning av ansvar för utbildning 

och lärande från den offentliga sfären till den privata och civila. […] Det livslånga lärandet 

innebär också en förskjutning av ansvar från stat till individ (Skolverket 2000a:10f). 

 

I detta offentliga tal kan skönjas såväl visioner om mindre centrerad styrning som visioner om 

egenansvar och frihet. I skolans läroplaner och styrdokument uttrycks politiska viljor där det 

inte företrädesvis handlar om en styrning som karaktäriseras av centralisering och kontroll, 

utan snarare om en styrning som är decentraliserad och självövervakande (Larsson 

2004a:206). Vår tids styrningspolitik tycks således vara inriktad på att medborgarna/eleverna 

aktivt deltar i styrningen av sig själva.  

 

Syfte 
 
Ett flertal studier visar att skolan har ingått i och fortfarande ingår i ett politiskt sammanhang 

som delvis handlar om att föra över vissa specifika kunskaper, karaktärsegenskaper och för-

hållningssätt till kropp och hälsa, till den uppväxande generationen. Andra studier problemati-

serar hur nya makt- och styrningsformer tagit form i takt med samhällsutvecklingen i väst-

världen. Vidare framhålls hur skolans verksamhet blivit insatt i nya utbildningspolitiska 

sammanhang, där betoning på bland annat livslångt lärande och egenansvar understryks. 

Skolan framstår som en plats där såväl politiska viljor som skapandet av nutida subjekt 

iscensätts. Det jag avser att undersöka är om det finns vissa specifika ”budskap” som 

systematiskt erbjuds till eleverna i undervisningen. Om det finns sådana innehållsliga budskap 

är avsikten att studera vilka former av styrning som används i anslutning till dessa ”budskap”.  

 

Med inspiration från Foucaults arbeten och det forskningsfält som utgår från begreppet 

governmentality är därför en ambition i avhandlingen att utveckla ett angreppssätt som gör 

det möjligt att studera makt- och styrningsprocesser i lärares och elevers interaktiva 

handlande. Med hjälp av detta angreppssätt avser jag att analysera videoinspelade lektioner i 
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skolämnet idrott och hälsa för att klargöra hur styrningsprocesser framträder i verksamheten, 

inte minst med avseende på hur processen styrning/självstyrning iscensätts, samt i vilken 

riktning styrningen sker. Med riktning åsyftar jag innehållet i det styrningen vägleder mot, där 

frågor om vilka subjekt och kroppar som skapas bildar det substantiella intresset. Det innebär 

att undersökningen fokuserar vad som görs, samt de sätt som det görs på, det vill säga 

analyser av såväl process som innehåll. På så vis alstrar makt- och styrningsperspektivet 

frågor som: Hur visar sig makt och styrning i skolämnet idrott och hälsas undervisnings-

praktik? Hur går det till när relationen mellan styrning och självstyrning skapas? Hur går det 

till när eleverna förväntas bli delaktiga och ta ett eget ansvar? Hur går det till när ett visst 

kunskapsinnehåll och ett visst vetande skapas? Hur bör eleverna handla, och vad ska eleverna 

lära och idealt sett vilja? Hur går kroppskonstitueringen till och vad blir kroppen? 

 

Genom att studera hur styrning går till i människors interaktiva handlande har jag för avsikt 

att diskutera frågor som rör vår tids ideal om autonomi och självstyrning, samt belysa de för-

utsättningar som styrning i en vardaglig institutionell praktik vilar på.  

 

Disposition  
 
Kapitel 1. Avhandlingens kontext 

I kapitlet ges en beskrivning av den kontext inom vilken avhandlingen utspelar sig. Tre skilda 

forskningsområden behandlas, vilka har betydelse för klargörandet av avhandlingens 

perspektiv, syfte och frågeställningar. I den första delen behandlas sociologiska perspektiv på 

relationen mellan kropp och samhälle. Här presenteras studier som framstår som centrala när 

det gäller problematiseringen av kroppen i relation till samhället, och ett försök görs att 

skildra det kroppsliga resultatet i dessa studier. Den andra delen behandlar studier av 

relationen mellan kropp och samhälle som belyser statens ansvar för hälsofrämjande åtgärder 

i välfärdsstatens framväxt. Vidare presenteras tidigare forskning inom ramen för skolämnet 

idrott och hälsas verksamhet i avsikt att ge en bild av kunskapsläget inom det empiriområde 

som jag undersöker. I den tredje delen förs ett resonemang om hur dagens skola blivit insatt i 

nya utbildningspolitiska sammanhang, och hur frågor om liberal styrning utformas i det 

offentliga talet om skolan.  
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Kapitel 2. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel utvecklas ett angreppssätt för studier av makt och styrning i människors inter-

aktiva handlande. Här redogörs för de perspektiv som vägleder forskningsarbetet. Dels 

presenteras det diskursanalytiska forskningsfältet, inom vilket avhandlingen tar sina metodo-

logiska och teoretiska utgångspunkter, dels behandlas och metodologiseras det makt-

perspektiv som utformats av Foucault. Vidare presenteras det forskningsfält som i Foucaults 

efterföljd benämns governmentality, där frågor om makt och styrning i utvecklingen av den 

liberala demokratin i det västerländska samhället hanteras. Framför allt behandlas den för-

skjutning av ansvar från stat till individ som hävdas ha skett genom en förflyttning från 

auktoritativa maktstrukturer till en form av styrning där subjekten själva antas vara med-

agerande i sin egen styrning. Vidare redogörs för governmentalityperspektivets användbarhet 

i studier av handling i befintlig praktik, där frågor om hur styrning sker och vad styrningen får 

för konsekvenser uppmärksammas. Med hjälp av governmentalityperspektivet görs således 

ytterligare en metodologisering av maktbegreppet, men då i termer av styrning. I kapitlet 

hanteras också handlingsbegreppet och hur makt- och styrningsperspektivet används i 

analyser av människors interaktiva handlingar, dels med avseende på vilken specifik blick det 

empiriska materialet hanteras med, dels i fråga om vad som blir möjligt och rimligt att 

studera.  

 

Kapitel 3. Studiens uppläggning och genomförande 

I kapitlet redogörs för studiens genomförande, tillvägagångssätt och analysförfarande. Bland 

annat görs en presentation av videoinspelning som metod, och på vilket sätt som denna metod 

rymmer såväl möjligheter som begränsningar. Vidare hanteras forskningsetik, och ett flertal 

väsentliga frågor inom ramen för forskningsetiken diskuteras. Studiens uppläggning i form av 

urval, förberedelser och genomförande presenteras, samt analysarbetets ganska omfattande 

och röriga process. Dessutom behandlas forskarens roll i analysarbetet, där en rad frågor om 

forskarens reflexivitet diskuteras. Därefter hanteras studiens avgränsningar.  

 

Kapitel 4. En vädjan till viljan 

I kapitlet redovisas resultatet av studiens empiriska undersökning. Kapitlet är indelat i tre av-

snitt där det första behandlar undervisningspraktikens explicita verksamhetsfokus. I det andra 

redovisas undervisningspraktikens styrningsfokus och styrningsinnehåll, samt hur processen 

styrning/självstyrning framträder i verksamheten. I samband med denna redogörelse visas 

även hur normer i termer av goda karaktärer och rätta inställningar skapas i verksamheten. I 
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det tredje avsnittet görs en fördjupad analys av de handlingar som vägleder eleverna i en viss 

riktning, nämligen specifika styrningstekniker som stödjer och främjar arbetet med själv-

styrningsprocessen. Avslutningsvis följer en sammanfattning av resultatet. 

. 

Kapitel 5. Allas vår kropp 

Även i detta kapitel redovisas resultatet av den empiriska undersökningen. Här fokuseras en 

viss aspekt av styrning, nämligen hur ett specifikt kunskapsinnehåll konstituerar kroppen i en 

viss riktning. På liknande sätt som i kapitel 4 består resultatredovisningen av tre delar. Först 

behandlas frågan om vilka kunskaper om kroppen som åberopas i undervisningspraktiken och 

vad dessa kunskaper möjliggör. Därefter görs en analys av hur betingelserna för kunskaps-

produktionen ser ut, hur fakta framställs, och hur det går till när ett visst vetande om kroppen 

skapas. I den tredje delen behandlas vad dessa kunskaper åstadkommer i termer av ett 

kroppsligt normativt innehåll. 

 

Kapitel 6. Avslutning med vissa utblickar 

I kapitlet diskuteras avhandlingens resultat mot bakgrund av studiens syfte, frågeställningar 

och teoretiska perspektiv. 
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Kapitel 1 
 
Avhandlingens kontext 
 

I följande kapitel ges en beskrivning av den kontext inom vilken avhandlingen utspelar sig. 

Avsikten med redogörelsen är att rama in de undersökningsområden där jag arbetar. Att 

relatera till omkringliggande fält, som till synes kan ligga långt ifrån avhandlingens 

inriktning, ser jag som ett sätt att precisera avhandlingens perspektiv, syfte och fråge-

ställningar. Det innebär att jag i kapitlet mejslar mig fram till det jag i själva verket kommer 

att göra. Genom att jag riktar intresset mot såväl makt och styrningsformer i utvecklingen av 

det moderna samhället, som hur kroppar och karaktärer skapas i en specifik verksamhet, 

presenteras studier som hanterar relationen mellan kropp och samhälle på olika sätt. Vidare 

behandlas hälsopolitiska- och utbildningspolitiska studier, samt studier av skolämnet idrott 

och hälsas verksamhet.  

 

Kapitlet består av tre delar och behandlar tre substantiella fält som avhandlingen kan relateras 

till. I den första delen presenteras studier inom ramen för det kroppssociologiska fältet. Ge-

nom att beskriva några etablerade sociologers studier av relationen mellan kropp och samhälle 

är min ambition att lokalisera det kroppsliga resultatet, det vill säga vad kroppen blir i dessa 

studier. På så sätt söker jag dels tydliggöra den något vida och allomfattande relationen 

mellan kropp och samhälle, dels peka på hur de valda författarna hanterar frågan om hur 

denna relation hänger ihop, det vill säga hur det går till när påverkan från ”utsidan” fungerar 

som självdisciplinering från ”insidan”. I den andra delen behandlas studier av relationen 

mellan kropp och samhälle som belyser statens ansvar för hälsofrämjande åtgärder i välfärds-

statens framväxt, där människans kroppsliga aspekt är ett framträdande tema när det gäller 

såväl visioner om det goda samhället som individens lycka och välstånd. Avsikten är att dels 

peka på hur ”kroppssocialisationen” går som en röd tråd genom historien, vilket kan förstås 

som politisk styrning i syfte att skapa en god, hälsomedveten medborgare. Dels visa att skolan 

har ingått i och fortfarande ingår i ett politiskt sammanhang som delvis handlar om att föra 

över vissa specifika kunskaper om och förhållningssätt till kropp och hälsa. Vidare 

presenteras tidigare forskning inom ramen för skolämnet idrott och hälsas verksamhet i syfte 

att ge en bild av kunskapsläget inom det empiriområde som jag undersöker. I den tredje delen 

förs ett resonemang om hur dagens skola blivit insatt i nya utbildningspolitiska sammanhang, 

inte minst gällande frågor om hur liberal styrning gestaltats i skolans offentliga texter. 
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Avsikten är att peka på de förändringar av styrningsmentaliteter som hävdas fått genomslag i 

olika institutionella sammanhang. Ingen av dessa tre presentationer ska emellertid betraktas 

som heltäckande forskningsöversikter, snarare som exemplifieringar av grundläggande 

utgångspunkter för avhandlingens perspektiv, syfte och frågeställningar. 

 

Sociologiska perspektiv på relationen mellan kropp och samhälle  
 
Inom det framväxande fält som kan benämnas kroppssociologi, som avhandlingen kan sägas 

ingå i, riktas intresset mot den sociala konstruktionen av kroppen, det vill säga hur och varför 

specifika innebörder av människans kropp skapas och etableras i olika sammanhang (Schatzki 

& Natter 1996). I detta perspektiv betraktas kroppen som ett resultat av olika kunskaper, idéer 

och förhållningssätt, något som kan ändras över tid beroende på sociala och kulturella om-

ständigheter och tillgång till nya sätt att tänka. Begrepp som kropp och kroppslighet får där-

med en vidgad innebörd i jämförelse med exempelvis biologiska förklaringsmodeller, där 

människans kropp i tid och rum betraktas som fast och av naturen given. 

 

Att kroppen ses som skapad betyder inte att kroppen betraktas som något externt eller avskilt 

från människan. Snarare handlar det om att kroppen studeras som en aspekt av människan, 

eller som Castells (2000:367) uttrycker det: ”kroppen som människans omedelbara rum”. Det 

betyder att det inte bara är människans medvetande, förnuft och tänkande som står i fokus för 

subjektets tillblivelse, utan människans kroppslighet och kroppshandlingar ses som viktiga 

aspekter i skapandet av jaget. Studier av den kroppsliga aspekten blir ett sätt att förstå 

människans villkor som samhällsvarelse. De meningar som tillskrivs kroppen betraktas som 

betydelsefulla för vårt sätt att se på såväl oss själva i egenskap av individer, som på vår om-

värld. Turner (2000) framhåller exempelvis att människan inte bara har en kropp utan att 

människan är kropp; kroppen är jaget och vi alla är så att säga förkroppsligade:6 

 
It is not the case simply that human beings have a body, but they are involved in the develop-

ment of their bodies over their own life-cycle; in this respect, they are bodies (Turner 2000:489). 

 

Att fokusera kroppen som social konstruktion betyder således att intresset riktas mot hur 

kroppen skapas i kommunikation och social interaktion. De senaste åren har den kroppsliga 

                                                
6 Även Kirk (2002:79) framhåller att ”We experience our bodies in ways that provide constant reminders that 
being human is to be embodied”. 
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aspekten av människan varit ett alltmer framträdande tema inom historisk, pedagogisk och 

sociologisk forskning. Olika teoretiska bidrag har medverkat till skilda förklaringar av 

människans kroppsliga vara i världen, det vill säga hur kroppen omformats i olika sociala och 

kulturella rum eller maktrelationer. Kroppen har på så sätt fått egna historier och teorier.7 

Kumlin (2006:15) gör en redogörelse av det kroppssociologiska fältet och lyfter fram tre 

centrala teman, eller dilemman, som behandlas inom detta fält. Det rör sig om kroppen som 

bestämd av sociala strukturer eller som en självständig aktör, hur den betraktas som en socio-

historisk konstruktion eller som en fundamental verklighet, och om människan har eller är en 

kropp.8 

 

Ett framträdande tema inom kroppssociologin handlar om att studera kroppen i relation till 

samhällets politiska och ekonomiska struktur. Det innebär att olika aspekter av samhället kan 

urskiljas på en kroppslig nivå och vise versa.9 Även om det finns olika sätt att studera den 

kroppsliga aspekten av människan, finns ändå ett gemensamt intresse för att kunna utläsa och 

förstå olika aspekter av samhället. Genom att studera verksamheter med en kroppslig fokus 

kan vi, menar Johansson (1999:239), resonera om olika tendenser i tiden. Relationen mellan 

                                                
7 För en genomgång av det kroppssociologiska forskningsfältet se framför allt Turner (1991, 2000); Johansson 
(1997, 1999); Schatzki & Natter (1996). Se även Crossley (2001); Shilling (1993); Nilsson (1998); Kumlin 
(2006). Dessa författare behandlar på olika sätt den kroppsliga aspekten av människan i ett sociologiskt 
perspektiv. Se även Johannissons (1997) historiska framställning av kroppen som människans bokstavliga skal 
och hur detta skal har öppnats på det anatomiska bordet. 
8 I avhandlingen kommer jag inte att behandla filosofiskt inriktade teorier om kroppen, även om frågor som rör 
den kroppsliga aspekten av människan är ett framträdande tema inom filosofin. När filosofen och matematikern 
René Descartes delar upp världen i två substanser (själsliga eller materiella) öppnar hans filosofi upp för 
tänkbarheten att kropp och själ kan existera separerade från varandra. Själ och förnuft å ena sidan, kropp i 
meningen drifter och känslor å den andra sidan resulterar i en dualistisk uppfattning av människan. Den 
Cartesianska dualismen har dock inte stått oemotsagd. En vanlig anmärkning som riktats mot uppdelningen av 
kropp och själ är kritiken mot att människors handlingar skulle vara svar på yttre stimuli. Om människan 
’okroppsliggörs’ befrias kroppen från att vara en del av subjektets tillblivelse. Mycket av det filosofiska 
kroppsintresset har sin förankring i Nietzsches arbeten då kroppens rikedom på erfarenhet är hans viktiga 
argument i uppgörelsen med det fria förnuftet. Kritiken mot den dualistiska tanken framhålls vidare av Merleau-
Ponty. Hans projekt handlar bland annat om att fokusera kroppen som subjektivt erfarande. Det innebär att det är 
som kroppssubjekt som vi existerar i världen. Genom att vi lever i en relation mellan att erfara kroppen rent 
subjektivt och observera den rent objektivt, menar Merleau-Ponty att det skapas en relation mellan subjekt och 
objekt. Att vara ett subjekt innebär för Merleau-Ponty att vara i världen som kropp. Konsekvensen blir att 
kroppen inte kan betraktas som enbart ett ting. Istället ses människan som en kropp, vilket innebär att det är som 
kroppssubjekt som vi existerar i världen. Ingen av dessa filosofiska spörsmål har emellertid någon direkt 
betydelse för denna avhandlings metodologiska ansats och inriktning. Se vidare Swartling-Widerström (2005) 
för ett resonemang om kroppen med utgångspunkt i dessa två filosofiska perspektiv.  
9 En koppling som återkommande görs, och som i många avseenden får symbolisera såväl kroppen som 
samhället och naturen, är genom den vanligt förekommande maskinmetaforen. Crossley (2001:62) menar att 
såväl den cartesianska dualismen som Newtons mekaniska världsbild, där naturen förklaras i mekaniska termer 
är en bidragande orsak till metaforen ”kroppen som maskin”. Maskinen som metafor för kroppen framhålls även 
av Featherstone (1991, 1994) som menar att parallellt med konsumtionskulturens framväxt blir termen 
”kroppsunderhåll” likställd med bilar och andra konsumtionsvaror som kräver service och regelbunden vård för 
att behålla maximal effektivitet. 
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kropp och samhälle framstår inte sällan som utbredd och omfattande, och denna uppdelning 

har likheter med den inom sociologin centrala frågan om hur relationen mellan individ och 

samhälle kan förstås och beskrivas. Likheten består i att de flesta som behandlar frågan är 

överens om att uppdelningen inte är fristående från varandra, men skillnaderna ligger i hur 

relationen förenas.10  

 

De författare som jag valt att presentera är Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens 

och Michel Foucault. Jag anser att deras teorier är centrala när det gäller att problematisera 

kroppen i relation till samhället, samt att de behandlar den kroppsliga aspekten av denna 

relation på något skilda sätt. Dessa teoretiker bearbetar förstås en rad olika frågeställningar i 

sina studier, men min ambition är att försöka rama in platsen för det kroppsliga, det vill säga 

vad kroppen blir och hur den gestaltas i utgången av deras analyser. Vidare har jag för avsikt 

att belysa hur dessa författares analyser av kroppen förhåller sig till varandra, vad som är 

gemensamt och vad som skiljer dem åt. I samband med redogörelsen ges även några exempel 

på andra studier för att på så sätt klargöra den lokalisering av kroppen som görs med hjälp av 

ovan nämnda författare. 

 

Kroppen i offentligheten 
 
Med civilisationsprocessen som teoretiskt tema synliggör Elias (1989, 1991) det väster-

ländska samhällets karaktärsdrag genom att visa hur kontroll och rationalitet på såväl en 

kroppslig som en samhällelig nivå gör sig gällande. I sin studie analyserar Elias hur kroppen 

har förändrats på det sociala fältet som en konsekvens av en fortlöpande civilisationsprocess. 

Han pekar på hur föreställningar kring smak, umgängesvanor och kroppsliga beteenden som 

rätt bordskick, kontroll av sexualitet samt förmågan att förhålla sig anständigt till olika 

kroppsfunktioner, har utvecklats som en följd av samhälleliga rationaliseringsprocesser. Med 

utgångspunkt i hovens liv, som utgör offentligheten, visar Elias hur människan kroppsligen 

bör föra sig inför andra, det vill säga hur man presenterar sin kropp i offentliga sammanhang. 

Individers tilltagande självkontroll på det kroppsliga området visar sig, enligt Elias, genom ett 

förkroppsligande av vissa handlingsmönster. Genom att gå, sitta, dansa, äta, hälsa, gestikulera 

och föra sig på vissa bestämda sätt formas kroppen som en koreografisk enhet. Civilisations-

processens effekter på det kroppsliga området handlar således om hur ett kroppsligt civiliserat 

                                                
10 Se Lundin (2005) för en utförlig beskrivning av aktör – struktur problematiken. 
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tillstånd gör sig gällande. Det kroppsliga resultatet av Elias analyser är en kropp som 

kultiveras, en koreografisk kropp som uppträder i offentligheten.  

 

Den kropp som Elias talar om framstår som kalkylerad, kontrollerad och icke känslostyrd. 

Han framhåller att i och med kapitalismens utveckling, gynnas den som förmår dämpa sina 

känslostämningar och individen drivs till att rationellt begrunda sina handlingar. Framväxten 

av kroppens civilisering, växande disciplinering och tabubeläggning i modern tid och framåt 

sätter Elias i relation till specifika samhällsförändringar. Den rationalisering av samhället som 

han skildrar, beskrivs utförligt av Max Weber (1983). Weber framhåller att målrationalitetens 

dominans är det främsta kännetecknet på den värld vi lever i när det gäller att förstå och be-

skriva människan, naturen och det moderna samhället, vilket kommer till uttryck i 

individualism och vetenskaplig rationalism som bidrar till självdisciplin och en strikt kontroll 

över kroppsliga begär. Rationaliseringen inom alla samhälleliga instanser åstadkommer ett 

målrationellt sätt att leva som bland annat visar sig i fostran och utbildning, menar Weber. 

Hur den rationaliseringssträvan som präglar det moderna samhället även omfattar människo-

kroppen beskrivs också av Ekenstam (1993) som i sin historiska studie visar hur attityden till 

kroppen skiftat från 1700-talet fram till våra dagar. Genom undersökningar av handböcker i 

etikett, spädbarnsvård och sexualupplysning skildras hur kroppens idéhistoria bland annat är 

historien om individualisering och rationalisering. I studien pekas på hur den moderna 

rationaliseringen kom att beröra kroppen i det offentliga rummet genom krav på omsorg, 

vård, behärskning och kontroll. 

 

Skildringen av kroppen i relation till civilisationsprocessen bidrar med en förståelse av 

kroppen i relation till det moderna samhällets politiska karaktär, där en tilltagande kroppslig 

självkontroll som en följd av samhälleliga rationaliseringsprocesser gör sig gällande. I 

resultatet av Elias analyser blir utfallet en kropp som på vissa bestämda sätt ska visas upp för 

andra; kroppen i offentligheten. I den meningen kan ytterligare en dimension tillföras det 

kroppsliga resultatet, nämligen kroppen som projekt. Det innebär att med civilisations-

processen följer en form av kroppsligt civiliserat tillstånd, eller en form av civiliserat beteende 

och känsloliv som Törnqvist (1998:297) uttrycker det, där människan genom en ökande själv-

kontroll väljer att uppträda kultiverat genom att styra sina kroppshandlingar på vissa bestämda 

sätt.  
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Kroppen som samhällelig produkt 
 
Ett annat bidrag som behandlar relationen mellan kropp och samhälle är Pierre Bourdieus 

(1984/91) arbeten. Han undersöker klasstrukturens reproduktion och menar att kroppen är 

bärare av symboliska värden, vilket innebär att människan förkroppsligar sitt sociala ursprung 

och sina klassmässiga erfarenheter. De livsbetingelser som människor lever under kroppslig-

görs enligt Bourdieu och ligger därmed till grund för människors möjligheter att handla i 

världen. Genom att individen vistas i och deltar i olika sociala miljöer, blir hennes sätt att 

agera och förhålla sig format av de erfarenheter hon fått med sig under sin levnadsbana. 

Individen tillägnar sig ett habitus som skrivs in i kroppen; ”habitus är produkten av all bio-

grafisk erfarenhet” (Bourdieu 1984/91:91). Han menar att dessa erfarenheter kan ses som 

erhållna dispositioner, ”de beständiga sätten att vara och göra vilka växer in i kroppen” 

(1984/91:43). Den enskilde individen har med sig sin historia och sina livsvillkor via sin 

kroppslighet, det vill säga att det som individen har med sig från livet har kroppsliggjorts; den 

individuella historien är inristad i kroppen. Genom studier av bildmaterial visar han bland 

annat människors kroppsstilar, sätt att sitta och hålla sina händer, och menar att ”de har hela 

kulturen bakom sig” (Bourdieu 1984/91:57). Habitus, i Bourdieus teorier, har på det sättet en 

motsvarighet i samhällets kapitalformer och deras fördelning, och kan därmed förstås i 

relation till hur klass- och könsstrukturer reproduceras och omvandlas (Carle 1998:405). Den 

relation mellan kropp och samhälle som Bourdieu beskriver kan alltså förstås som att 

människan har, genom sin livserfarenhet, gjort en rad investeringar som blivit inkorporerade. 

Och denna socialiserade kropp, vilket man kallar individen eller personen, står inte i mot-

sättning till samhället; den är en av samhällets existensformer (Bourdieu 1984/91:43).  

 

Det är dock inte en specifik typ av kropp som blir tydlig i Bourdieus analyser, snarare fram-

ställs kropparna som samhälleliga produkter. Till skillnad från den kropp som Elias skildrar, 

ett kroppsligt projekt i offentligheten, framställer Bourdieu en kropp som blir bärare av sam-

hälleliga strukturer, inte minst klass- och könsstrukturer. I den meningen skildrar inte 

Bourdieu en kropp som individen själv väljer i form av ett individuellt projekt, snarare påförs 

och förkroppsligar individen samhällets kulturella mönster. Det blir här möjligt att tala om 

kroppen som klassamhällets reproducent.  

 

Kroppen som samhällelig produkt, där kulturella värden så att säga förkroppsligas, behandlas 

även inom sociologiska studier som belyser hur samhällets värdegrunder tar sig uttryck i den 
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moderna idrotten.11 Eichberg och Jespersen (1986) för in det vidare begreppet kroppskultur 

och beskriver en utvecklingstendens i modern tid som tredelar kroppskulturen i en 

prestationsmodell, en sundhetsmodell och en upplevelsemodell. Prestationsmodellen speglar 

industrisamhällets värden med dess produktionsaspekter där konkurrens, hierarkisering, 

rekord och resultat ses som eftersträvansvärda värden i en samhällsutveckling som ställer krav 

på ekonomisk tillväxt. I industrisamhället hör expansion och produktion till värdesystemen, 

vilket blir förkroppsligat inom idrotten menar författarna. Sundhetsmodellen med fokus på 

folkhälsa, motion och hygien sätts i relation till den hälsofostran som aktualiseras i utveck-

lingen av välfärdsstaten. Upplevelsemodellen förklaras som en kroppskultur med fokus på 

upplevelser, känslor och uttrycksfullhet som härleds till romantikens ideal och den reaktion 

mot det rationella tänkandet som följer på industrisamhällets framväxt.12 Dessa olika kropps-

kulturella yttringar kan ses som en produkt av samhälleliga tendenser och karaktärsdrag.13 I 

likhet med Bourdieus analyser framställs kroppen i dessa studier som en produkt av sam-

hälleliga värden, värden som har kroppsliggjorts. Aspekter av samhället gestaltas på så sätt i 

kroppsliga uttryck, normer och ideal och därmed i människors möjligheter att handla; att 

springa på löparbanan, motionera i idrottshallen och vandra i skogen. 

 

Kroppen som reflexivt projekt 
 
I relation till det senmoderna samhällets karaktärsdrag betonar Giddens (1991/97) individens 

valmöjligheter och betydelsen av individuella kroppsprojekt.14 Han framhåller bland annat 

                                                
11 Eichberg & Jespersen (1986); Eichberg (1988); Korsgaard (1982/97); Gustavsson (1994). 
12 Den generella tendensen att betrakta kroppen som en maskin och ett instrument som ska användas och 
utnyttjas för industrisamhällets utveckling har inte stått oemotsagd och ifrågasätts starkt under romantikens 
framväxt i början av 1800-talet (Worster 1996). Framför allt reagerar romantikerna mot den mekaniska, och som 
de menar kalla värld som ska förstås med förnuftet och beskrivas med vetenskapligt språkbruk. Reaktionen är 
riktad dels mot det rationella tänkandet som genomsyrar samhällsutvecklingen, dels mot att människan alltför 
mycket har avlägsnats från naturen. I romantiken som idéströmning finns en strävan att återgå till naturen och 
idealet är den naturenliga människan som bejakar det vilda; sin känsla, intuition och passion (Gustavsson 1991). 
Rousseau var en viktig inspirationskälla för den kroppsövningskultur som förespråkade människans frihet ute i 
det gröna.  
13 Se Eichberg & Jespersen 1986; Eichberg (1988). Även Korsgaard (1982/97) behandlar idrotten som en 
produkt av industrisamhällets värdegrunder.  
14 Jag använder begreppen moderna samhället respektive senmoderna samhället på det sätt som författarna 
benämner det, vilket innebär att olika bilder av samhället, dess förändringar och karaktärsdrag tas som 
utgångspunkt i beskrivningarna av relationen mellan kropp och samhälle. Inom sociologin förs emellertid 
diskussioner om det moderna, senmoderna och postmoderna samhällets karaktärsdrag, och hur dessa får 
konsekvenser för människors liv. I denna text behandlas inte den diskussion som råder om dessa olika tendenser.  
För en utförlig beskrivning se exempelvis Bauman (1991); Beck (1992); Giddens (1991/97). En ingående analys 
av övergången från ett modernt till ett postmodernt samhälle görs av Bauman (2000). Han karaktäriserar denna 
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hur individen i det nutida samhället har svårigheter att hitta måttstockar att orientera sig efter 

och förklarar hur kroppen därför blivit en allt mer central del i människors identitets-

skapande.15 Flera författare menar att i det senmoderna samhället lever individen i en obe-

stämd och svårhanterlig värld, bland annat på grund av att religionen och fasta traditioner har 

förlorat styrkraft.16 Svaren på vad som är rätta och orätta handlingar och ett gott liv söks 

exempelvis inte i lika stor utsträckning som tidigare i religiösa trossatser. På liknande sätt 

påpekar Bauman (1991) att det är människors känsla av ambivalens som utgör en stor skillnad 

mellan det moderna och det senmoderna samhällets karaktärsdrag. Enkelt uttryckt kan man 

säga att det moderna samhället karaktäriseras av en strävan att avlägsna ambivalensen och 

ovissheten i frågor som rör livet, och i det senmoderna samhället har medvetenheten om 

ambivalensens ofrånkomlighet förts upp i ljuset.17 Metaforiskt formulerat: när de ”stora 

berättelserna” försvunnit för individen, blir kroppen en viktig del i de ”små berättelserna”. 

Den kroppsliga centreringen kan enligt Giddens förstås i relation till denna samhälls-

utveckling. 

 

Uppluckringen av traditioner och frånvaron av absoluta och universella svar på livets frågor 

skapar, enligt Giddens (1991/97), å ena sidan individuella valmöjligheter, å andra sidan en 

osäkerhet om vem man är och vem man vill bli. I detta blir kroppen ett medel för att forma en 

självidentitet som får betydelse för självförverkligandet. Olika former av individuella kropps-

projekt ses därför som viktiga aspekter av konstruktionen av självidentiteten. I skapandet av 

jaget betraktas kroppsrörelser, utseende och stil som olika resultat som ska presenteras, visas 

upp och bedömas. Giddens framhåller att kroppens framträdande i vardagliga sammanhang är 

centrala i självets reflexiva projekt. Till skillnad från Bourdieu, och i viss mån Foucault, som 

fokuserar kollektiva och statliga projekt i relation till individers kroppar, ger Giddens en bild 

av hur individen överskrider statens och samhällets produktion av kroppar och etablerar ett 

eget kroppsprojekt genom egna individuella val, som en del i arbetet med att skapa sig själv. 

Kroppen som reflexivt projekt blir därmed något annat än i Bourdieus analyser av kroppen 

som samhällelig produkt. För att kroppen emellertid ska kunna bli ett reflexivt projekt måste 

                                                                                                                                                   
övergång från en fast till en flytande epok. För ett problematiserande av Baumans resonemang, se Carleheden 
(2006) och Månsson (2004). 
15 Detta kan ses i likhet med Shilling som menar att: “There is a tendency for the body to become increasingly 
central to the modern persons sense of self-identity” (i Turner 2000: 489).  
16 Se exempelvis Bauman (1991); Beck (1992); Giddens (1991/97).  
17 En beskrivning av Baumans ambivalensbegrepp gör Söderström (1999) i sin studie som behandlar relationen 
mellan kropp, gym och samhälle. 
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den erkännas, presenteras och visas upp. Därmed blir utfallet av Giddens analyser i likhet med 

Elias analyser, en kropp som ska visas upp i offentligheten. 

 

Genom studier av gymkulturen visar Johansson (1997) hur kroppen som ett individuellt 

projekt gestaltas, samt hur en idealisering av en specifik fysisk form utvecklas. En hård och 

vältränad kropp har inom denna kultur upprättats som ett ideal och en norm, en kropp som 

enligt Johansson fungerar som motvikt till den ovisshet som präglar nutidsmänniskans livs-

situation. Denna strävan efter kroppskontroll relateras till en strävan efter ordning och struktur 

i ett samhälle som präglas av ambivalens. I studien visar Johansson hur vissa individer blir 

besatta av att skapa den perfekta kroppen, och framhåller att denna aspekt av det kroppsliga 

uttrycket är starkt förknippat med självidentitet. Å ena sidan beskrivs gymkulturen som en 

miljö som värderar hälsa och välbefinnande, å andra sidan som en miljö som kan skapa en 

extrem kroppsfixering och som uppmuntrar unga människor att ägna en stor del av sin tid åt 

att ”skulptera” sina kroppar. Även om den fysiska aktiviteten bidrar till att stärka kroppen 

skapas samtidigt det som Johansson uttrycker som ”missnöjets logik” (1997:86). Fixeringen 

vid utseendet tar sig olika uttryck och det är inte ovanligt att utövarna ständigt letar efter fel 

på kroppen.18  

 

Strävan efter att förändra kroppen kan ses som en stark drivkraft till att delta och träna på 

gymmet menar även Söderström (1999). Med utgångspunkt i bland annat Giddens teorier 

visar han hur denna strävan kan förstås som en längtan efter en bättre framtida kropp. Söder-

ström (1999) skildrar hur det på gymmet startar en process som genererar en speciell hierarki 

där muskler, styrka, fasthet och klädstil har högt symbolvärde och därför får stor betydelse för 

vilka positioner individen har i hierarkin. Som ett resultat av studien framkommer att 

träningens innehåll är mycket disciplinerad och kontrollerad, där muskel efter muskel 

rationellt arbetas igenom. Detta menar Söderström kan ses mot bakgrund av det senmoderna 

samhällets värden, där den ungdomliga, fasta och vältränade kroppen är vägledande för den 

träning som bedrivs. Han visar även hur det moderna samhällets karaktärsdrag i hög grad 

kommer till uttryck i gymkulturen i termer av rationalitet och effektivitet. Detta tar sig inte 

bara uttryck i gym-lokalernas uppbyggnad och utformning, utan också i träningens 

                                                
18 I Johanssons intervjustudie står att läsa följande: ”Ju mer jag tränar desto mer fixerad blir jag vid utseendet. 
Jag var ganska nöjd med mig själv när jag började, men nu hittar jag hur mycket fel som helst. Fel på häcken, för 
mycket mage, bakdelen på låren är för liten. Jag har problem med maten. Jag kan inte äta majonnäs och sådana 
där feta grejer. Jag har problem med magen, men ingen anorexia eller bulimia” (Jeanett, 24 år i Johansson 
1997:86). 
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utformning; en kroppslig disciplinering i syfte att nå bättre resultat. Att träna på gym är ett 

modernt projekt med kroppen i fokus, enligt Söderström (1999).19  

 

Flera författare framhåller således att det skett en intensiv ökning av kroppsliga individuella 

projekt i det nutida samhället, och att formandet av den egna kroppen betraktas som en del av 

individens identitetsskapande.20 En rad expertråd har utvecklats som blivit hjälp till självhjälp 

i frågor som rör människans kropp; alltifrån hård fysisk träning och bantning, till ett allmänt 

intresse för bevarandet av skönhet och ungdomlighet. Det blir allt vanligare och alltmer 

accepterat att vi i det nutida samhället modellerar om vår kropp antingen på gymmet eller 

med plastikkirurgens hjälp.21 Den slappa kroppen motverkas i motionsanläggningarna och det 

”rätta” sättet att behandla kroppen på tycks uppta stor del av människors tid enligt olika för-

fattare. I samtliga dessa ovan nämnda studier gestaltas kroppen som ett individuellt projekt i 

relation till det senmoderna samhällets karaktärsdrag.  

 

Kroppen som maktbärare 
 
I Foucaults arbeten ges en skildring av kroppen i relation till makt och kunskap. Det är dock 

svårt att lokalisera en specifik typ av kropp i Foucaults analyser. Det är i första hand frågor 

om hur olika maktförhållanden har reglerat människors kroppar, hur människors sätt att 

handla möjliggörs och begränsas i existerande maktrelationer, samt hur människor 

konstitueras som subjekt som han intresserar sig för. Kroppen sätts således i centrum för olika 

makt- och kunskapsrelationer (Hall 2001). Det innebär att kroppen i relation till makt och 

kunskap framträder på olika sätt. I sina tidigare arbeten undersöker Foucault tekniker för hur 

kroppen disciplineras i olika praktiker och institutioner. I studier av exempelvis fängelset 

visar han hur en kroppslig disciplinering gör sig gällande genom isolering, övervakning och 

observation (1974/2001). Vidare skildras inspärrningen av bland annat tiggare, rövare och 

sjuka, där gränsen mellan förnuft och oförnuft, normalitet och avvikelse undersöks (Foucault 

                                                
19 Söderström skriver att: ”Den ideologi som genomsyrar gymkulturen handlar om strävan efter något bättre där 
kroppen som ett projekt alltid kan pressas till bättre resultat. Härigenom kan gymverksamheten bidra till det 
framåtskridande som under lång tid förknippas med det moderna projektet” (1999:171). 
20 Se Giddens (1991/97); Featherstone (1991, 1994); Nilsson (1998); Shilling (1993). 
21 Se exempelvis Anita Anderssons (2005) avhandling Estetik på klinik. Hon framhåller att intresset för 
skönhetsoperationer är påtagligt i det tidiga 2000 - talets Sverige och visar hur den estetiska kirurgin etablerat sig 
utifrån det korsdrag av värderingar och ståndpunkter som finns i samtiden. I avhandlingen behandlas hur 
skönhetsoperationer presenteras, argumenteras för och gestaltas, för att framstå som en möjlig och rimlig 
handling i den samtida kulturen och i människors liv. 
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1972/86). Genom att undersöka hur föreställningar om vad som betraktas som normalt och 

onormalt skapas, visar Foucault hur makt- och kunskapsrelationer tar sig konkreta uttryck i 

form av kroppslig disciplinering och tekniker för normalisering. Han framhåller att före-

ställningar om normalitet driver fram en ny social funktion för avvikelse; genom att definiera 

de andra, definierar man också sig själv. Förnuftet får sina gränser genom utskiljandet av dess 

motsats (Lindgren 1998:349). 

 

Det är således maktens effekter i termer av hur olika fenomen skapas genom särskiljningar, 

gränsdragningar och normaliseringar som Foucault studerar, samt hur olika makt- och 

kunskapsrelationer reglerar och påverkar kroppen och därmed människors uppföranden och 

handlingar.  

 

Foucault resonerar om en allomfattande disciplinär makt som inte bara verkar i fängelset, utan 

som innefattar kontroll- och bedömningsstrategier även på militärens kaserngårdar, i fabriks-

byggnaderna, i skolsalarna och på sjukhusen. Konsekvenserna av denna disciplinära teknik är 

oavsett dess institutionella förankring att forma ”fogliga kroppar” som kan användas, om-

vandlas och utvecklas: den genomtänkta militären, den användbara arbetaren och det fostrade 

och tränade skolbarnet (Lindgren 1998:356). Foucault kopplar även temat makt, kunskap och 

kropp till kapitalismens framväxt och resonerar om hur kontrollen av kroppar och maktens 

förkroppsligande är förbunden med kapitalismens ekonomiska processer i en ömsesidig 

relation (Foucault 1974/2001). Genom kapitalismens utveckling med dess produktions-

aspekter diskuterar Foucault nödvändigheten i att lägga beslag på människors kroppar och 

utnyttja dess krafter.22 Det som således är i rörelse i det framväxande kapitalistiska samhället 

är, enligt Foucault, en genomgripande kroppslig disciplineringsprocess.  

 

Men det är framför allt genom ett omhändertagande av människors liv som Foucault 

diskuterar hur makten ges tillträde till kroppen. Genom begreppet biopolitik (kroppspolitik) 

förklarar han hur människans kropp är inlemmad i ett politiskt kraftfält. Det betyder att olika 

makt- och styrningsformer kan ses som direktiv eller vägledningar som riktas mot att få 

befolkningen att kontrollera sina kroppar på vissa bestämda sätt.23 Foucault talar inte om en 

                                                
22 Det är framför allt i Övervakning och straff (1974/2001) som temat om kroppen kopplas till kapitalismens 
framväxt. Se även Hultqvist & Peterson (1995) för ett resonemang om denna relation. 
23 Governmentality i fråga om biopolitik (kroppspolitik), finner vi bland annat i Foucaults verk Sexualitetens 
historia, 1976a/2002.   
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makt i termer av lagens juridiska system, utan om en normaliserande makt; en mikromakt 

över kroppar (1976a/2002). Begreppet biopolitik relaterar således till en politik som Foucault 

menar tar ansvar för människors livsprocesser och tar sig an att kontrollera och förändra dem 

(Foucault 1976a/2002:143). Som exempel pekar han på hur det under 1800-talet utvecklades 

en mängd nya kunskaper som bidrog till reglering av människors liv, i synnerhet genom den 

medicinska forskningen. Detta visade sig genom en rad politiska åtgärder som på olika sätt 

reglerade livsvillkoren, inte minst när det gällde kroppen och hälsan. Olika former av 

bedömningar, mätningar och rangordningar, av människors kroppar och hälsotillstånd, kom 

att bli rättesnören för människors sätt att tänka och handla. Walkerdine (1995) undersöker 

exempelvis de makt- och kunskapsrelationer som möjliggörs av utvecklingspsykologins 

sanningsregimer, vilka formar den sanna kunskapen om en naturlig utvecklingsgång för barn; 

en utveckling som kan mätas, vägas, observeras och regleras, och som därmed frambringar 

klassificeringar, normaliseringar och övervakning av barns kroppsliga utveckling. Biopolitik 

kan således betraktas som en reglering av kroppens handlingsmöjligheter, exempelvis i termer 

av hur vi bör äta, hur vi bör vara fysiskt aktiva, hur vi ska uppnå hälsa, hur många barn vi bör 

föda och vilken sexuell läggning vi bör ha.24 Olika maktförhållande tar på så sätt ”grepp om 

kroppen”, något som inte sker med våld och tvång, utan genom olika strategier och tekniker 

som reglerar människors sätt att tänka och handla. Vad som således är för handen är, enligt 

Foucault, ett antal makt- och kunskapsrelationer som riktas direkt mot individen som 

kroppslig varelse.  

 

I sina senare arbeten förskjuts fokus mot hur subjektet konstitueras i dessa makt- och 

kunskapsrelationer genom en rad självreglerande tekniker (Foucault 1976c/2002). Det är inte 

så att den tilltagande självregleringen beror på en skärpning av regler och lagar om hur 

människor bör leva sina liv, utan på en tilltagande kontroll av hur subjektet reglerar sig självt i 

relation till det som framstår som rimligt och normalt. Det innebär att individen så att säga 

iakttar sig själv för att fullt medvetet välja vad som är goda och rätta handlingar. Foucault 

visar således hur människor konstituerar sig själva som subjekt genom att ha den rätta om-

sorgen om sin kropp, en omsorg som genomsyrar vardagslivet och som gör vardagliga 

aktiviteter till en fråga om hälsa och moral. Självregleringen är avhängig av att människan 

övertygas om att bete sig disciplinerat vad gäller sin kropp och sexuella vanor. Genom en 

normaliserande makt och därtill en självomsorg pekar Foucault på en relation mellan styrning 
                                                
24 Se Sandström (2001) som med styrningsmentalitet som analytiskt begrepp studerar de dominerande bilder av 
mäns och kvinnors sexualmönster som funnits i svenska sexualpolitiska texter sedan 1930-talet. 
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och självstyrning. Denna styrningsmentalitet som Foucault diskuterar behandlas vidare i 

kapitel 2. 

 

I Foucaults arbeten är det specifika kroppsliga resultatet inte lika entydigt som i Elias, 

Bourdieus och Giddens analyser. Foucault visar hur olika typer av kroppar och kategorier av 

människor skapas i makt- och kunskapsrelationer. Det är framför allt hur-frågan som utgör 

analysens fokus. Kroppen i Foucaults analyser blir såväl en kropp som på olika sätt norma-

liseras och disciplineras i olika maktrelationer, som en kropp som står i relation till 

individens omsorg om sig själv. Den kropp som Foucault skildrar kan därför sägas sväva 

mellan kroppen som produkt, och kroppen som projekt. Maktens effekter på kroppen tar på så 

sätt olika riktningar som kan förstås som att makten konstituerar individerna samtidigt som 

individerna konstituerar makten. Individen, eller kroppen, betraktas således inte som maktens 

inaktiva måltavla, utan individens handlingar är på samma gång maktens artikulering 

(Foucault 1976/80:98). Kroppen blir inte enbart ett passivt objekt, en produkt, där sociala 

budskap skrivs in, utan kroppen blir också ett projekt genom makttekniker som individen 

själv utövar på sin kropp, det vill säga genom självomsorg och självstyrning i det som rör 

individens kroppslighet i fråga om exempelvis uppförande, hygien och hälsa. Kroppen i 

Foucaults analyser blir således både en produkt och ett projekt genom att individen skapar sig 

själv och sin livsstil med hjälp av olika former av disciplinerade tekniker.  

 

Konklusion 
 

I denna översiktliga beskrivning har jag velat visa hur kroppen kan förstås och beskrivas i 

relationen mellan kropp och samhälle. Samtliga författare i ovanstående presentation ger en 

bild av vad kroppen blir i analyserna av denna relation. Det är inte självklart vilket intresse 

som riktas mot ”kroppen i sig” i dessa analyser. I fokus för undersökningarna står även en rad 

andra samhällspolitiska frågor, och man kan se det som att kroppen ger författarna möjlighet 

att förankra olika problemställningar och förklaringar i något konkret. För att tydliggöra de 

kroppsliga resultaten har jag pekat på att (i) Elias diskuterar kroppen i offentligheten i relation 

till civilisationsprocessen, (ii) Bourdieu diskuterar kroppen som samhällelig produkt, i 

synnerhet när det gäller klassamhällets reproduktion, (iii) Giddens diskuterar kroppen som 

reflexivt projekt i konstruktionen av självidentiteten i relation till det senmoderna samhällets 

karaktärsdrag och (iv) Foucault diskuterar kroppen som maktbärare, inte minst när det gäller 
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hur kroppen normaliseras i olika avseenden. Det är emellertid inte någon tydlig lokalisering 

av kroppen som jag skildrar, men jag har försökt visa att det rör sig om olika kroppar i termer 

av sociala positioneringar. Till denna lokalisering har jag tillfört ytterligare en dimension som 

beaktar kropp som produkt (Bourdieu och Foucault) samt kropp som projekt/val (Elias, 

Giddens och Foucault).  

 

I avhandlingen är jag emellertid inte ute efter att placera kroppen i någon av ovan nämnda 

positioner. Den fråga jag ställer är vad som åstadkommer ett kroppsligt resultat i relationen 

mellan kropp och samhälle, det vill säga hur kroppskonstitueringen går till i en specifik verk-

samhet. Jag menar att förhållandet mellan politiska/statliga intressen och individens 

ansvar/val diskuteras mer eller mindre av samtliga behandlade författare. Men mer specifikt 

hur det går till och hur de mekanismer ser ut som skapar det kroppsliga resultatet i denna 

relation diskuteras inte i någon större utsträckning av ovanstående författare, dock med 

undantag från Foucault genom att han pekar på hur människors handlingar regleras i olika 

makt- och kunskapsrelationer. Det framstår som att alla på ett eller annat sätt tar utgångspunkt 

i att det traditionella samhällets ”yttre kontroll” har övergått till den för det moderna sam-

hällets karaktäristiska vision om en form av ”inbyggd” självkontroll, om än på något olika 

sätt. Genom att författarna framför allt problematiserar de kroppsliga konsekvenserna i 

relationen mellan kropp och samhälle så förutsätts den koppling som jag benämner ”själva 

mekanismen” vara självklar. Därför ställer jag mig frågor som: Hur går det till när yttre 

anbefallningar förväntas bli visioner om en inre röst? Hur går det till när rekommendationer 

och påbjudna handlingar görs till något eget? Hur går internalisering, inkorporering och 

förkroppsliganden till? Hur går det till när påverkan från ”utsidan” fungerar som självdiscipli-

nering från ”insidan?”  

 

För att kunna svara på dessa frågor blir det fruktbart att studera vad som sker i människors 

interaktiva handlande. Turner (2000) framhåller exempelvis vikten av att förstå hur den 

kroppsliga aspekten av människan skapas i interaktion i vardagliga sammanhang och hävdar 

att det är få empiriska studier gjorda inom sociologisk forskning som berör hur föreställningar 

om kroppen skapas i befintlig praktik. Han framhåller att: 

  
The sensual, lived body is a practical accomplishment in the context of everyday social rela-

tions, but it is also the active shaping of the lived world by embodied practices. […] 
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Embodiment is not an isolated project: it is located within a social and historical world of inter-

connected social actors, within a network (Turner 2000:494). 

 

Genom att Foucault visar en framkomlig väg för studier av hur olika maktförhållanden 

reglerar människors kroppar och hur människors sätt att handla möjliggörs och begränsas i 

existerande maktrelationer, finner jag hans arbeten användbara i min ambition att utveckla ett 

angreppssätt som gör det möjligt att studera relationen mellan kropp och samhälle i 

människors interaktiva handlande. 

 

Mitt bidrag inom det kroppssociologiska fältet är således att ge en bild av hur kopplingen 

mellan kropp och samhälle ser ut i handling och interaktion. Den här kopplingen hör till det 

som kan sägas överföras från generation till generation, och utbildningssystemet kan i detta 

sammanhang ses som en viktig arena. Skolan har en uttalad fostrande uppgift, där utbildning 

bland annat är en fråga om att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – 

från en generation till nästa (Lpo 94). Och när det gäller kropp och hälsa är det i synnerhet 

skolämnet idrott och hälsa.  

 

Fostran av den hälsosamma medborgaren 
 
I nedanstående avsnitt presenteras svenska sociologiska, pedagogiska och historiska studier 

som behandlar relationen mellan kropp och samhälle i välfärdsstatens framväxt från slutet av 

1800-talet och framåt. Det som bland annat belyses i dessa studier är hur statens ansvar för 

hälsofrämjande åtgärder gestaltas, och hur människors hälsa kom att betraktas som en 

samhällsangelägenhet där kroppens resurser ska komma samhället till godo på olika sätt. I 

detta samhälleliga folkhälsoarbete har skolan och skolämnet idrott och hälsa kommit att spela 

en viktig roll.  

 

I avsnittet ges även en övergripande bild av skolämnet idrott och hälsa genom att tidigare 

forskning inom området presenteras. Det är emellertid inte rimligt att återge en allomfattande 

bild av forskningsläget genom att ämnet präglas av tvärvetenskaplighet.25 I översikten 

behandlas sociologiska, pedagogiska och historiska studier, såväl nationella som inter-

                                                
25 För en utförlig beskrivning av det internationella forskningsfältet se Laker (2002) The Sociology of Sport and 
Physical Education och Kirk m.fl. (2006) The Handbook of Physical Education. En redogörelse av det nationella 
forskningsfältet görs av Lundvall (2004) Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt.  
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nationella, som på ett eller annat sätt behandlar ämnets utveckling och förändring, samt dess 

innehållsmässiga dimension. I synnerhet presenteras de forskningsansatser som jag anser har 

relevans för avhandlingen, inte minst när det gäller metodologiska ansatser, samt hur kroppen 

gestaltas i verksamheten. Vidare återges resultaten av de utvärderingsprojekt som är gjorda 

inom ämnet, för att på så sätt illustrera elevers och lärares uppfattningar och attityder till 

ämnet.  

 

Hälsofrämjande åtgärder i välfärdsstatens framväxt 
 

Flera författare pekar på att människan betraktas som en del av ett framskridande samhälls-

projekt och att kroppen är en angelägen fråga i den allmänna folkhälsodebatten.26 Människans 

kroppsliga aspekt är ett framträdande tema när det gäller såväl visioner om det goda samhället 

som individens lycka och välstånd. I studierna betraktas denna relation i termer av politisk 

styrning där individers kroppar och hälsa blir föremål för reglering av olika slag. 

 

Palmblad och Eriksson (1995) undersöker hur styrning av skolbarns hälsofostran behandlas i 

ett historiskt perspektiv, där grundläggande antaganden om det friska, det normala och det 

eftersträvansvärda blottläggs. De beskriver hur hälsoupplysning och hälsoideal speglar det 

svenska samhällets utveckling från efterkrigstid fram till idag, och hur hälsans normsystem 

blivit integrerad i vår vardag. Den rätta kosthållningen, den rätta motionen och de riktiga 

förhållningssätten till kropp och själ motsvarar de normer som det moderna Sverige byggs 

upp kring. De undersöker således hur visioner om det goda samhället illustreras genom 

kampanjer för en friskare befolkning och råd om hur den egna kroppen ska skötas. I deras 

studie av hälsoupplysning beskrivs tecknen på ett fysiskt friskt barn som ett underlag för 

bedömning av skolbarns hälsotillstånd under 1930-talet: 

 
Huden skall vara måttligt fuktig och ha en svagt rödaktig ton. Håret skall vara mjukt och glän-

sande, inte torrt och stripigt. Ansiktsuttrycket ska vara hurtigt och glatt, inte sorgset, glåmigt, 

slött eller olustigt […] En god hållning är ett av de bästa kännetecknen på en väl fungerande 

kropp. Huvudet skall hållas upprätt. Muskulaturen skall vara välutvecklad och fast, koordinatio-

nen utan anmärkning […] Barnet skall ha intressen, vara sällskapligt och visa god samarbets-

förmåga. Förhållandet till barn av motsatta könet bör vara sunt (Palmblad & Eriksson 1995:79-

81). 

                                                
26 Ljungren (1999); Olsson (1997); Palmblad & Eriksson (1995); Lundquist Wanneberg (2004). 
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Exemplet visar starka normeringssträvanden i karaktärsdaningens anda och författarna menar 

att de karaktärsdrag som betonas innefattar egenskaper som moral, hälsa, psykisk stabilitet 

och fysisk kraft (Palmblad & Eriksson 1995:79). I detta hälsoarbete är kroppen en central del; 

en kropp som ska tränas, disciplineras och socialiseras. 

 

I Ljunggrens (1999) studie beskrivs hur en rad statliga åtgärder framläggs i syfte att främja 

såväl individers hälsa som nationens utveckling. Människans kropp får status som politiskt 

objekt i syfte att gestalta den goda och nyttiga medborgare som staten behöver. Inom ramen 

för den fysiska fostran träder, enligt Ljungren, individualistiska karaktärsdrag som be-

härskningens konst och kontroll fram. Dessutom betonas en plikt mot fäderneslandet, mot den 

svenska nationens välgång, styrka och enhet. I studien framkommer att kroppsövningar 

betraktas som viktiga eftersom de härdar kroppen och främjar hälsan, samtidigt som de bidrar 

till den moraliska bildningen. Ljunggren illustrerar även bilden av manlighet i Ling-

gymnastiken och beskriver vilken typ av manlighet som fostras fram. Det är inte bara kraft 

och disciplin männen ska uppnå med gymnastik, utan även högre andlighet och natursamvaro. 

Han visar hur denna bild förändras vid förra sekelskiftet. Mannens kropp ska inte längre 

formas som ett tempel till guds ära, utan trimmas som en motor för att bli så effektiv som 

möjlig. Ljungren menar att synen på kroppen hänger ihop med uppfattningen om samhället. 

Samtidigt med att fri- och rättigheter utvidgas i lag skärps viljan att reglera det lilla livet, där 

kroppen befinner sig. Allmänt anses att den utökade politiska friheten kräver medborgare med 

ett starkt förnuft som kan hålla den opålitliga och farliga kroppen under kontroll (Ljunggren 

1999:78). 

 

Vidare undersöker Olsson (1997) hur hälsobringande åtgärder vidtas i statens offentliga 

utredningar under 1900-talet och menar att kroppen i relation till hälsa fostras via olika former 

av hälsoupplysningar. Hälsoupplysning och förebyggande verksamhet anses vara av godo för 

både samhället och den enskilde. Efterkrigstidens sjukdomar bedöms ha ett klart samband 

med de levnadsvanor som den ekonomiska utvecklingen möjliggör. I texterna framhålls, 

enligt Olsson, att människor inte är tillräckligt medvetna och kunniga, och att de därför 

handlar på ett annat sätt än vad som rekommenderas i utredningstexterna. Människor behöver 

hälsoupplysning i form av systematiska åtgärder för att öka medvetandet om de faktorer som 

påverkar hälsan, och i texterna framhålls vikten av att människor förstår att de bör handla i 

linje med det staten vill att de ska göra. Människor ska mötas av hälsoupplysning i många 

olika sammanhang; hälsocentraler, arbetsplatser, skolor, föreningar, radio, etcetera, och de 
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förväntas aktivt delta i de förändringar av sig själva som formuleras i de hälsopolitiska 

programmen. Den styrningsmentalitet som genomsyras utmärks, enligt Olsson, av en stark 

tilltro till möjligheterna att genom planering och genomförande av samordnade åtgärder styra 

samhället och medborgarna i en på förhand utsatt riktning – det svenska folket måste ta 

ansvar för sin livsstil och ändra sina vanor. Förpliktelsen rör främst ansvaret för den egna 

kroppen och hälsan.  

 

I denna eftersträvansvärda upplysning som individen ansågs behöva, kom skolväsendet att 

spela en viktig roll. En av det samhälleliga folkhälsoarbetets centrala målgrupper har genom 

historien varit skolbarnen (Palmblad & Eriksson 1995). En undersökning av hälsotillståndet i 

slutet av 1800- talet visar på nedslående resultat, och sjukligheten sätts i relation till fysisk 

inaktivitet och brist på kroppsrörelse, vilket ska motverkas genom införandet av övnings-

ämnen som gymnastik och slöjd (Palmblad & Eriksson 1995). Både från pedagogiskt och 

medicinskt håll betonas idrottsämnets betydelse för att motverka såväl stillasittande som 

mental/intellektuell överansträngning. Industrialiseringen och urbaniseringen under 1800-talet 

resulterar i ett starkt uppsving för hygien och hälsovård, och kopplingar görs till gymnastik-

ämnet. Fysisk aktivitet ska stärka barnens kroppar och göra dem mera motståndskraftiga mot 

sjukdomar. Den ständiga debatten om skolbarns hälsa och hälsofostran startar vid denna tid 

och pågår än idag, menar Palmblad och Eriksson (1995).  

 

Annerstedt (1991) pekar på att motiven för införandet av skolgymnastiken i Sverige under 

mitten av 1800-talet har tydliga kopplingar till såväl den allmänna folkhälsodebatten som den 

allmänna värnplikten. Genom studier av olika historiska policydokument visar Annerstedt på 

fyra motiv som legitimerar införandet av gymnastik i skolan; politiskt/nationalistiska motiv, 

militära motiv, hälsomotiv och rekreativa motiv. Lundquist Wanneberg (2004) beskriver hur 

fysisk fostran i skolan verkade i en tydligt normaliserande och disciplinerande riktning, och 

idrottsämnet kom att fungera som en stark fostrare där hållbara kroppar och karaktärer skulle 

formas. Utifrån ett klass- och genusperspektiv, visas hur elevernas kroppar och karaktärer 

skulle läggas tillrätta för vuxenlivets arbetsdelning samtidigt som individens lycka, välstånd 

och hälsa fokuserades. Lundquist Wanneberg pekar på hur relationen mellan staten och 

individen gestaltas, där det kollektiva intresset successivt utvecklas mot individualiserings-

processer i hälsofostrans anda.  
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Skolämnet idrott och hälsas innehåll och förändring 
 

Hur fysisk fostran i allmänhet och skolämnet idrott och hälsa i synnerhet har utformats på en 

nationell nivå under historien beskrivs bland annat av Annerstedt (1991), Palmblad och 

Eriksson (1995), Ljunggren (1999), Lundvall och Meckbach (2003, 2004a), Lundquist 

Wanneberg (2004). Studierna har dock olika analytiska fokus som genus, kropp, medborgar-

fostran, kvinnohistoria, manlighet och ämnespraktik, men ger en likartad bild av ämnets 

innehåll och förändring genom att beskriva hur ämnet har präglats av den Lingska gymnas-

tiken, den fysiologiska och medicinska vetenskapen och idrottsrörelsen.  

 

Annerstedt urskiljer (2001) ett antal olika faser som kan sammanfattas i termer av en för-

skjutning av ämnets karaktär, från en militär drill till ett ansvar för den egna hälsan. Under 

första hälften av 1900- talet är det fortfarande den Lingska gymnastiken som dominerar, men 

den kommer stegvis att ifrågasättas från bland annat den framväxande tävlingsidrotten och 

från fysiologiskt håll.27 Annerstedt visar att den fysiologiska forskningen växer starkt under 

mitten av 1900-talet, vilken kom att utgöra idrottsämnets vetenskapliga bas, där konditions-

främjande övningar dominerar verksamheten på bekostnad av den traditionella gymnastiken. 

Sporten (tävlingsidrotten) får successivt inträde i skolgymnastiken i mitten av 1900- talet, där 

en viktig pedagogisk uppgift är att lära deltagarna att tåla motgångar och missöden.  

 

Genom ämnets namnändring1980 (Lgr 80) från Gymnastik till Idrott, får idrottsrörelsen en 

större inverkan på ämnet. 1994 byter ämnet åter namn (Lpo 1994), denna gång från Idrott till 

Idrott och hälsa, vilket indikerar en riktning mot ett tydligare och bredare hälsoperspektiv.28 

Den hälsofokus som aktualiseras i dagens läroplan, och som också kan ses som en del av den 

samhälleliga hälsodiskursen, är således inte ett nytt fenomen även om det i den senaste 

läroplanen har skett en tydligare förskjutning mot hälsofrågor och en breddning av hälso-

begreppet.29  

 

I generella termer kan sägas att hälsa i idrottsämnet i början av 1900-talet är starkt influerat av 

Linggymnastiken där en kroppslig och moralisk disciplinering, en allsidig kroppsutveckling 

                                                
27 Se Ljunggrens (1999) och Lundquist Wannebergs (2004) arbeten om Linggymnastikens utveckling. 
28 Lundvall & Meckbach (2003, 2004a) visar på viktiga förskjutningar i ämnets innehåll genom dess namnbyten.  
29 För en översiktlig beskrivning av hälsobegreppets utveckling i skolans styrdokument, se Quennerstedt, M. 
(2006). Andra författare som behandlar skolämnets utveckling i ett historiskt perspektiv är Annerstedt (1991); 
Palmblad & Eriksson (1995); Lundvall & Meckbach (2003); Sandahl (2005). 
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samt en god hållning fokuseras (Quennerstedt, M. 2006). Vid mitten av 1900-talet är idrotts-

ämnet starkt påverkat av tävlingsidrotten och fysiologisk forskning och med utgångspunkt i 

fysiologisk och medicinsk forskning ska ett bestående intresse för fysisk aktivitet väckas som 

ett medel för rekreation och hälsa. Idag betraktas hälsa i kursplanen som en fråga om fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande där det handlar om att hitta det rätta sättet att leva hälso-

samt. I detta hälsoarbete betonas vikten av delaktighet, medansvar och egna ställnings-

taganden. 

 

Diskurs- och textanalytiska studier  
 

Innehållet i skolämnet idrott och hälsa har bland annat studerats genom textanalyser av olika 

slag, såväl i ett historiskt som i ett nutida perspektiv. Dessa studier handlar till stora delar om 

att identifiera innehållet i verksamheten, samt vilka speciella värden och normer som är 

fastlagda för utbildningen. Det är framför allt diskursanalytiska studier av olika policy-

dokument som genomförts, där intresset riktas mot ämnets dominerande diskurser och idéer 

som har privilegium över andra idéer (Annerstedt 2001, 2005; Sandahl 2005; Quennerstedt, 

M. 2006; Larsson m.fl. 2004a; Swartling-Widerström 2005).  

 

Med en diskursanalytisk ansats vad gäller skolans hälsoundervisning analyserar Quennerstedt, 

M. (2006) textmaterial bestående av lokala arbetsplaner och betygskriterier. Studien riktas 

mot vilket innehåll och vilket lärande om hälsa som erbjuds eleverna i undervisningen. Med 

inspiration från Foucaults diskurs- och maktbegrepp undersöks det innehåll som kan sägas ha 

institutionaliserats i skolans verksamhet, och som på så sätt erbjuds eleverna i undervisningen. 

Quennerstedt framhåller att ämnet domineras av ett innehåll som präglas av ett brett utbud av 

aktiviteter som kännetecknas av fysisk aktivitet, aktivt deltagande och att ha roligt genom 

fysisk aktivitet, där eleverna förväntas vara aktiva i bemärkelsen ”röra sig”. Innehållet präglas 

också av handlingar som främjar positiva relationer och samarbete mellan eleverna. Resultatet 

visar en dominans av en fysiologisk hälsodiskurs, där kroppen betraktas i biologiska och 

fysiologiska termer.  

 

Swartling-Widerström (2005) gör en textanalytisk studie av skolämnet idrott och hälsa där 

materialet baseras på kursplaner (Lgr 80 och Lpo94) och fackpress. I studien behandlas 

skolan som kunskaps- och värdeförmedlare och en central fråga i undersökningen är vilken 
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kropp som skolämnet idrott och hälsa utbildar till. Genom att använda två filosofiska per-

spektiv, ett fenomenologiskt och ett dualistiskt, undersöks hur människan som kroppslig 

varelse uppfattas i texterna och hur den delen av ämnets människosyn som handlar om 

kroppen kommer till uttryck. Resultatet visar att såväl en dualistisk som en fenomenologisk 

kroppsförståelse går att läsa in i texterna. En skillnad kan dock märkas såtillvida att styr-

dokumenten i större utsträckning utgår från dualistiska antaganden om människan än vad som 

är fallet i yrkesutövarnas fackpress. Vidare framhålls att kroppen kan tilldelas olika inne-

börder, därmed blir kropp inte något enhetligt begrepp. 

 

Genom att kombinera vetenskapssociologi och diskursanalys studerar Wahl (2006) hur 

kroppsvetare (sjuksystrar, läkare, gymnastiklärare, psykologer och sjukgymnaster) tar sig an 

barns kroppslighet. Intresset riktas mot hur kroppsligheten görs relevant och översätts i den 

klassificeringspraktik som syftar till att konstruera diagnoser som MBD, Damp och ADHD. 

Det visas hur den problematiska kroppsligheten konstrueras, där sambandet mellan det fula 

och det felaktiga, mellan det estetiska och patologiska synliggörs. Vidare undersöks hur barns 

kroppslighet blir problematiserat och hur fakta om kroppen konstrueras. Genom analyser av 

journaler studeras hur kroppslighetsbeskrivningar är konstruerade, och hur kropps- och 

rörelsebeskrivningar urskiljer gränser för det avvikande. Wahl pekar på hur kroppen tänks ha 

ett naturligt utgångsläge från vilket man kan avvika i olika utsträckning. Blir avvikelsen för 

stor blir den till ett problem för kroppen – spillandet, knuffandet och fumligheten kan 

förklaras som resultat av den slappa, klumpiga och okoordinerade kroppen. Klumpigheten är 

en del av barnet, och clownen blir en social konsekvens av den bristfälliga kroppsligheten. 

 

Med utgångspunkt i Foucaults begrepp biomakt studerar Kirk (1998) genom textanalyser hur 

kroppen har betraktats i det engelska och australiensiska idrottsämnet under en hundraårs-

period (1850–1950). Han visar att ett genomgående drag är kontroll av kroppen, vilket dock 

tagit sig olika uttryck: från kontroll av kroppar i form av drillning och medicinsk granskning 

till en mer sofistikerad bildning av kroppar. Kirk framhåller att de olika formerna av kontroll 

sammanförs med ett effektivitetstänkande som han menar begränsar människor att få till stånd 

lust och glädje i kroppsrörelserna. Han problematiserar de sport- och bollspelsinriktade 

fysiska aktiviteter som blev vanliga under 1950-talet i syfte att frigöra kropparna (liberating 

bodies) från drillning och exercis, genom att ställa frågan om sådana aktiviteter resulterade i 

ett frigörande av kroppar, eller om det handlade om nya former av biomakt. Enligt Kirk 

regleras fortfarande kroppar, men i jämförelse med den drillning och exercis som förekom i 
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tidigare former av fysisk fostran i skolan tenderar biomakten att vara mer diffus idag, då den 

är spridd på många olika sätt i samhället. I synnerhet om man betraktar de nya rekreativa 

inslagen i ämnet och jämför med den samhällsdiskurs som framhåller vikten av fysisk 

aktivitet som en del i ett hälsosamt leverne. Kirk (2002:84) påpekar att utbildningsprocesserna 

i skolämnet idrott och hälsa spelar en central roll i konstituerandet av elevernas kroppar. 

 

Penney (2002) undersöker dominerande diskurser i NCPE (National Curriculum of Physical 

Education) i Storbritannien. De visar att läroplanen domineras av elitprestationer och 

traditionella lagspel. Wright (2000a) framhåller att i generella termer kan två dominerande 

diskurser identifieras i styrdokumenten för skolämnet idrott och hälsa i det västerländska 

samhället; den hälsosamma livsstilen och den presterande diskursen. Metaforen ”kroppen som 

en maskin” är framstående i båda diskurserna. 

 

Ovanstående studier har i hög grad bidragit med ökade kunskaper om ämnets förändringar, 

samt verksamhetens institutionella dimensioner i termer av vilka diskurser eller synsätt som är 

framträdande i verksamheten.  

 

Studier av undervisningspraktiken  
 
Innehållet i skolämnet idrott och hälsas verksamhet har även studerats genom observationer 

och videoinspelningar av undervisningspraktiken. Intresset riktas bland annat mot hur 

meningar och betydelser skapas i relationella samspel, eller hur exempelvis identitet och kön 

konstitueras i den aktuella situationen. 

 

Med inspiration från Foucaults maktbegrepp studerar Webb m.fl. (2004) genom observationer 

och intervjuer hur lärarnas situation gestaltas i idrottsämnet i australiensiska och amerikanska 

skolor. Genom att undersöka makt på mikronivå visar de att lärarna är involverade i olika 

former av maktrelationer på skilda nivåer; uppifrån och ner (top-down), nerifrån och upp 

(bottom-up) och lateralt. Inte minst handlar det om bevakning och kontroll (surveillance) som 

en maktteknik. Det framkommer att idrottslärarna känner sig kontrollerade av såväl övrig 

personal som eleverna, vilket resulterar i en rädsla för att bli gammal och att inte orka med 

arbetet. Lärarna upplever att eleverna vill ha unga, friska och vältränade lärare. I studien 

framkommer att kroppen framstår som något som ständigt kontrolleras. Den är utsatt för en 
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beskådande blick som riktas mot stil, ungdomlighet, sundhet och prestation och därmed olika 

former av normaliseringsprocesser. 

 

Wright (2000a) undersöker hur lärare i idrottsämnet använder kontrolltekniker i under-

visningen. Med utgångspunkt i en foucaultiansk ansats visas hur lärarna använder kontroll 

genom upprop, genom att observera elevernas aktiviteter, och genom att strategiskt använda 

namnen på eleverna för att hålla igång dem under aktiviteterna. I en annan studie av Wright 

(2002b) analyseras och jämförs lärares språk under en lektion i idrott och hälsa med en 

lektion i Feldenkrais30 i syfte att undersöka vilken relation till den egna kroppen som 

konstitueras genom lärarens val av språk (embodied selves). I resultatet framkommer att i 

skolämnet konstitueras kroppen som ett objekt där rörelserna motiveras av fysiologiska skäl. 

Under lektionen i Feldenkrais handlar det företrädesvis om att reflektera över sin egen kropp 

där medvetenheten om kroppsdelarnas läge i relation till varandra och känslan i kropps-

rörelserna fokuseras. Till skillnad från skollektionen finns för denna lektion inte någon 

standard för rätt utförande, snarare handlar det om att uppleva den egna kroppen på olika sätt. 

 

Bergström (1997) genomför klassrumsobservationer, videoinspelningar och intervjuer med 

lärare för att undersöka vilka motiv som ligger till grund för valet av innehåll i under-

visningen och vad som betonas som viktiga kunskaper. Under lektionerna uttrycks en 

aktivitets- och samspelsfokusering, det vill säga att eleverna ska lära sig att vara fysiskt aktiva 

och att arbeta tillsammans. Studien visar att verksamheten motiveras av dess nytta för 

framtiden, och de kunskaper om kroppen som framhålls har en naturvetenskaplig förankring.  

 

Rønholt (2002a) studerar en lektion i skolämnet idrott och hälsa i Danmark med hjälp av 

videoinspelat material. I denna etnografiskt inspirerade studie ställs frågor om vad lärare och 

elever gör i undervisningen, hur det arbetas med innehållet i ämnet och vad det är som 

eleverna förväntas lära. Med utgångspunkt i kritisk diskursanalys och inspiration från 

Fairclough och Foucault, analyseras i ett första steg ”didaktiska irritationer”, vilket innebär att 

situationer som ”bryter och irriterar” och som påverkar lärandeprocessen väljs ut. I studien 

framkommer att eleverna lär sig att positionera sig själva i relation till såväl etablerade 

idrottsdiskurser som diskurser om könsordningar. Resultatet visar hur en fysiologisk 

                                                
30 Syftet med Feldenkrais övningar är att utveckla en kroppsmedvetenhet genom att inta systematiska 
kroppspositioner. Målet är att ”lösgöra” kroppen genom att överge gamla invanda kroppspositioner och metoden 
används bland annat i terapisammanhang och som rörelseträning inom teater och sport (Wright 2002b:44). 
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aktivitetsdiskurs iscensätts och hur värderingar av vad som är bra och dåligt genomförande av 

aktiviteterna konstitueras. Vidare problematiseras könsstrukturerna i undervisningspraktiken 

och Rønholt framhåller att vad som menas med att vara kvinna är tämligen expansivt och 

vidsträckt, medan att vara man framstår som snävt och begränsat. Det är inte samma utrymme 

för pojkarna menar Rønholt, de riskerar sina identiteter som män i större utsträckning än vad 

flickorna gör.  

 

Studier med ett genusperspektiv 
 
Ett sätt att belysa innehållet i skolämnet idrott och hälsa är genom att anta ett genusperspektiv 

på verksamheten. Könsrelationer är en tematisering som blivit grundligt utforskad inom 

idrottspedagogisk forskning och frågor om kön är en framträdande forskningsfråga inom 

samhällsvetenskaplig idrottsforskning (Rønholt 2006; Larsson m.fl. 2005). Skolämnet idrott 

och hälsa har som få andra ämnen i grundskolan förknippats med särbehandling av flickor och 

pojkar såväl i styrdokumenten som i undervisningspraktiken (Larsson m.fl. 2005). Den 

könsskillnad som präglade delar av det svenska utbildningssystemet under 1900-talets första 

hälft har enligt Larsson m.fl. (2005) överlevt längst i detta ämne. I läroplan för grundskolan 

(Lpo 94) förekommer formuleringar som betonar flickors och pojkars olikheter, där utgångs-

punkten är att det finns fysiska könsskillnader som förväntas få konsekvenser för under-

visningens genomförande. Vid den senaste kursplanerevideringen (Skolverket 2000b) ströks 

dock denna formulering och Larsson m.fl. (2005) framhåller att ämnet har gått från en 

differentierad undervisning för flickor och pojkar till en gemensam och odifferentierad 

undervisning. I Larssons studie framhålls att det är svårt att hävda att flickor och pojkar kan 

betraktas som två skilda grupper av elever, vilket även påpekas av Rønholt (2006) och 

Redelius (2004). Det framhålls att skillnaden inom könen är lika påfallande som skillnaderna 

mellan könen, och att gruppen flickor och gruppen pojkar inte är enhetliga kategorier. Vidare 

påpekas i dessa studier att det är svårt att upprätthålla traditionella föreställningar om att 

flickor vill ha andra aktiviteter än pojkar, och vise versa. Larssons m.fl. (2005) belyser 

flickors och pojkars villkor i ämnet, med fokus på de processer som bygger på och återskapar 

vissa föreställningar om kön.31 I studien framkommer att pojkar och flickor agerar från olika 

subjektspositioner, och förkroppsligar olika genusdiskurser. I vissa fall råder det större 

                                                
31 Denna undersökning benämns KIS- studien (2005), vilket står för ”Konstruktionen av kön och synen på 
kroppen i skolans idrottsundervisning”. Se även Larssons (2001) studie Iscensättningen av kön i idrott, där 
friidrottande tonåringar intervjuas om synen på flickor och pojkar i idrott, kropp och ledarskap.  
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variation inom könen än mellan könen när det gäller elevernas attityder och förhållningssätt 

till ämnet. Redelius (2004) framhåller att positivt inställda flickor uppvisar en större likhet 

med de positivt inställda pojkarna än med de negativt inställda flickorna, och påpekar att det 

finns all anledning att nyansera bilden av att det är flickorna som är förlorare i ämnet.  

 

I ett flertal studier framhålls emellertid att ämnet företrädesvis är ett pojkämne som möter 

pojkars intressen och behov i större utsträckning än flickors (Eriksson m.fl. 2003, Skolverket 

2005). Flera utvärderingar visar samma bild när det gäller pojkars och flickors uppfattningar 

om ämnet. Pojkar är något mer positivt inställda och har i genomsnitt högre betyg än vad 

flickor har, det är för övrigt det enda skolämne där pojkar har högre betyg än flickor (Skol-

verket 2005). Det framhålls även att de idrottsaktiviteter som pojkar i stor utsträckning utför 

på fritiden är de som dominerar i undervisningen, och att pojkarna är mer aktiva än flickorna 

under lektionerna (Eriksson m.fl. 2003). Pojkar anser vidare att de har större inflytande över 

undervisningens utformning än vad flickor gör. Andra exempel på flickors situation i 

skolämnet idrott och hälsa har undersökts av Carli (2004). I studien visas hur samunder-

visningens effekter gjort att flickornas traditionella ämnesinnehåll försvunnit och att flickors 

medelbetyg i ämnet sänktes i och med införandet av samundervisning. Vidare undersöker 

Fagrell (2000) hur barn konstruerar kön i relation till kropp och idrott. I resultatet fram-

kommer att den kvinnliga kroppen osynliggörs medan den manliga kroppen ses som stark, 

modig och kompetent. 

 

Inte sällan påpekas att idrotten i allmänhet är en kulturell arena där dominerande idéer om 

maskulinitet och underordnad femininitet konstrueras och förstärks (Humberstone 2002). 

Scraton (1987) visar exempelvis att unga flickor i Storbritannien tycker att skolämnet idrott 

och hälsa erbjuder muskler, svett, kommunala omklädningsrum och lågstatusaktiviteter. Cahn 

(1993) menar att idrott i det västerländska samhället under 1900-talet varit en manlig domän 

där man inte bara spelade spel, utan också befäste manlighet. I ett historiskt perspektiv 

framhålls att aggression, tävlingsanda, fysisk förmåga stod för sann maskulinitet, och Cahn 

beskriver kvinnans inträde i idrotten som den ”nya kvinnan” i den manliga världen. Idrotts-

kvinnan blev kvinnan som vågade utmana mannens arena, vilket utnyttjades av de 

kommersiella krafterna där den nya idrottskvinnan framhölls i termer av ”athlete as beauty 

queen”. Kvinnans inträde i idrottens värld kan, enligt Larsen (1993) ändra på könsrelationer 

och maktförhållanden mellan könen, både inom idrottsvärlden i sig och i samhället generellt, 

47



 48 

då sporten och samhällsutvecklingen är sammanvävda i parallella processer i modernise-

ringen. 

 

Studier av uppfattningar och attityder 
 

Skolämnet idrott och hälsa är i stor utsträckning undersökt med utgångspunkt i frågor som rör 

attityder, uppfattningar och upplevelser av ämnet, där enkäter och intervjuer är vanligast 

förekommande. Frågebilden handlar i mångt och mycket om, som Lundvall (2004:30) 

uttrycker det: ”Vad tycker du om?” Genom att jag i avhandlingen videofilmar undervisnings-

praktiken och befinner mig på plats, anser jag det värdefullt att få en bild av hur ämnet i 

generell bemärkelse uppfattas av elever och lärare, det vill säga om ämnet betraktas som ”bäst 

eller pest” för att låna ett uttryck från Redelius (2004:149).  
 

I den nationella utvärderingen av ämnet idrott och hälsa framkommer att ämnet i många 

avseenden uttrycks i positiva termer. Elevernas intresse för ämnet är enligt både elever och 

lärare mycket stort och eleverna anser att ämnet är viktigt, roligt och nyttigt. I undersökningen 

framkommer också att föräldrar rangordnar ämnet som ett av de fem viktigaste ämnena i 

skolan och att majoriteten av eleverna vill ha mer tid i ämnet. Larsson och Redelius (2004a) 

visar att en majoritet av eleverna tycker att det är roligt och viktigt med idrott och hälsa, där 

såväl elever som lärare anser att det mest betydelsefulla med ämnet är att ha roligt genom att 

röra på sig32. I Eriksson m.fl. (2003) framhålls att majoriteten av eleverna uppger att det mest 

viktiga i ämnet är att ha roligt genom rörelse och en stor del av eleverna anser att ämnet är 

roligt. Även i en intervjustudie med lärare framkommer att de helst av allt vill att eleverna 

under lektionerna ska ha roligt genom fysisk aktivitet (Meckbach 2004). Thedin-Jakobsson 

(2004:105) skriver följande i en sammanfattning av sina lärarintervjuer: ”Lektionerna ska 

vara roliga med glada barn och sjudande kroppslig aktivitet där man svettas, anstränger sin 

kropp och gör sitt bästa”. Larsson och Redelius (2004b) problematiserar denna betoning på 

det roliga genom att göra olika tolkningar av vad det kan betyda, exempelvis underhållande 

för stunden eller uttryck för rörelseglädje. ”Att ha kul” problematiseras i Eriksson m.fl. (2003) 

i relation till svårigheten att legitimera ämnet som ett kunskapsämne och som brist på ett 

kritiskt reflekterande förhållningssätt i verksamheten. Vad eleverna lär sig, själva kunskaps-

                                                
32 SIH studien (Stockholms Idrottshögskola) rapporterar resultaten av undersökningen i boken Mellan nytta och 
nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa. (2004a). 
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kvaliteterna, framstår som egalt, bara de har kul. Även om de flesta elever är positiva till 

ämnet, finns en liten grupp som uppger negativa attityder. Dessa elever är inaktiva under 

lektionerna eller inte närvarande i någon större utsträckning, och anger att ämnet är oviktigt 

och ointressant. Utvärderingar i andra nordiska länder uppvisar liknande resultat.33 

 

Förutom betoningen på att ha roligt genom att röra på sig, framhåller såväl lärare som elever 

att det är viktigt att lära sig samarbeta och att få prova på många idrottsaktiviteter. Dessutom 

betonar lärarna att undervisningen ska vara lustfylld, att det inte är särskilt viktigt att tävla och 

att lära sig konkurrera, samt att utveckla elevernas kritiska förmåga (Eriksson m.fl. 2003). 

Studien visar att ämnet präglas av att man arbetar tillsammans genom exempelvis lekar och 

bollaktiviteter, men att diskussioner och reflektioner är sällan förekommande. Beträffande 

lärarnas situation visar Karlefors (2002) bland annat att lärarna i Sverige trivs med sitt yrke, 

där mötet med elever och friheten i yrket är viktiga faktorer för trivseln. 

 

En annan viktig utgångspunkt för undervisningen enligt lärarna är att eleverna utvecklar ett 

positivt förhållande till den egna kroppen (Eriksson m.fl. 2003). Det verkar dock som att 

många elever inte uppfattar att de lärt sig detta. På frågan om ämnet har bidragit till en positiv 

syn på kroppen menar nästan hälften av eleverna att den är opåverkad och fem procent att 

undervisningen bidragit till en negativ syn på kroppen. Även i Thedin -Jakobssons studie 

(2004) framhåller lärarna vikten av att eleverna ska kunna hantera och behärska sin kropp i 

vardagen. Vad det innebär att hantera sin kropp framgår dock inte tydligt i intervjustudien. 

Lärarna talar framför allt om att eleverna ska känna sig nöjda med sina kroppar och möjlig-

göra för alla att våga delta.  
 

Konklusion 
 

I det ovanstående har jag velat visa hur talet om ”kroppssocialisation” går som en röd tråd 

genom historien, vilket kan förstås som en politisk styrning i syfte att skapa den goda, 

hälsomedvetna medborgaren. Fysisk fostran i allmänhet och skolämnet idrott och hälsa i 

synnerhet, har och är alltjämt en angelägen fråga i det samhällspolitiska folkhälsoarbetet. I ett 

flertal studier framhålls att skolämnet idrott och hälsas verksamhet har fungerat som en stark 

fostrare där kraftfulla kroppar och karaktärer formas. Verksamheten kan därmed, såväl nu 

                                                
33 Se exempelvis Danmarks evalueringsinstitut (EVA) Idræt i folkeskolen (2004). 
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som då, antas stå för såväl ett kunskapsinnehåll som ett socialisationsinnehåll där eleverna 

erfar och blir delaktiga i olika föreställningar om och innebörder av kropp, hälsa och rörelse.  

 

Givet denna bakgrund är en ambition i avhandlingen att studera hur kroppen konstitueras i 

dagens undervisningspraktik. Det är emellertid inte bara kroppen som står i fokus. Genom att 

skolämnet idrott och hälsa under lång tid utmärkt sig som en stark medborgarfostrare, en form 

av karaktärsdaning via det kroppsliga, är frågor om hur goda karaktärer skapas i under-

visningspraktiken ett annat tema i avhandlingen. Vilka ideala kroppar och karaktärer gäller 

idag? Och inte minst, hur går det till när dessa skapas? 

 

Vidare har jag visat hur skolämnet idrott och hälsas verksamhet har studerats på skilda sätt 

med olika frågeställningar i fokus. Studier inom det text- och diskursanalytiska fältet har i hög 

grad bidragit med en ökad förståelse för vilka diskurser som dominerar i verksamheten och 

vilket val av innehåll som fokuseras i undervisningen. Bland annat visas en innehållslig 

aspekt av verksamhetens institutionella dimension i termer av inkluderingar och exklude-

ringar. Studierna ger ett centralt bidrag till förståelsen av institutionella förutsättningar för ett 

visst lärande. I generella termer kan sägas att studierna av textmaterial visar ett dominerande 

innehåll i termer av vad. Mot bakgrund av ovanstående ansatser är avhandlingens fokus, 

enkelt uttryckt, att studera hur ett visst innehåll iscensätts i undervisningspraktiken. 

 

Det innebär att avhandlingens metodologiska och substantiella ansats har en rad likheter med 

Rønholts (2002) och Wrights (2000a, 2000b) studier av interaktiva processer i undervisnings-

praktiken. I båda dessa studier fokuseras såväl hur-frågan som vad-frågan och båda använder 

Foucault som utgångspunkt i den teoretiska ansatsen, om än på olika sätt. Rønholt riktar 

framför allt intresset mot hur könsordningar och identiteter skapas, och problematiserar 

flickors och pojkars situation i ämnet. Wright studerar dels makttekniker som lärarna 

använder sig av i undervisningspraktiken, dels hur relationen till kroppen skapas genom ett 

jämförande av lärares språk i två olika kontexter. I relation till dessa studier har jag delvis 

andra teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Mitt bidrag till den forskning som 

bedrivs inom ramen för skolämnet idrott och hälsa är att undersöka makt- och styrnings-

processer i interaktivt handlande, och därmed hur de mekanismer ser ut som frambringar 

vissa kroppar och karaktärer. 
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Nya ideal och nya utbildningspolitiska sammanhang 
 

Nedanstående avsnitt behandlar studier som pekar på hur den nutida skolan blivit insatt i nya 

utbildningspolitiska sammanhang, och den betydelse skolan har för skapandet av dagens 

hälsosamma medborgare. 

 

I förra avsnittet presenteras studier som behandlar skolans roll i fostran av den hälsosamma 

medborgaren, där det även kan skönjas en rad förändringar i skolans offentliga texter. De 

tydligaste skillnaderna i den nu gällande kursplanen, i jämförelse med tidigare skrivningar i 

skolans styrdokument, är framhållandet av delaktighet och egna ställningstaganden i olika 

hälsofrågor. Dagens skolhälsoarbete med betoning på elevernas aktiva medverkan i och 

medansvar för skolarbetet behandlas av Palmblad och Eriksson (1995) som framhåller att i de 

nutida dokumenten betraktas hälsoundervisningens effektivitet som avhängig av såväl 

självaktivitet som egna ståndpunkter. Elevernas initiativ och egenaktivitet är viktigt för 

hälsoarbetet, till skillnad från tidigare då eleverna betraktades som ”passiva mottagare av eller 

behållare för hälsofakta” (Palmblad & Eriksson 1995:93). Det författarna pekar på är dels 

förändringar av styrningsformer i generella termer, dels ett skapande av andra ideala attityder 

och karaktärer än vad som kommit till uttryck i tidigare styrdokument.  

 

Enligt flera författare karaktäriseras förändringar av styrningsformer i termer av en för-

skjutning av ansvar från stat till individ, och Petersson och Olsson (2006) uttrycker att 

välfärdsstaten har kommit att förvaltas av individerna själva och människor har getts ökade 

valmöjligheter i sina liv. Vidare påpekar Börjesson (2003) att vår tids demokratidiskurs 

fokuserar vikten av medbestämmande, delaktighet, inflytande och egenansvar, något som 

Palmblad och Eriksson (1995) menar återspeglas i dagens skolhälsoarbete. I demokrati-

utredningen står att läsa: 

 
Medborgarna måste ges autonomi för att var för sig och i olika slag av gemensam självförvalt-

ning i största möjliga utsträckning själva ordna sina liv. Den offentliga maktutövningen får inte 

klä av medborgarna denna vilja att ha kontroll över och ta ansvar för sina liv (SOU, 2000:1, 20). 

 

Denna form av styrningsmentalitet har fått genomslag i många olika institutionella verksam-

heter, inte minst i utbildningssammanhang (Petersson & Olsson 2006). Då skolsystemet har 

genomgått liknande förändringar som det övriga samhället har begrepp som decentralisering, 
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individualisering och valfrihet flitigt diskuterats. Exempel på förändringar som visar en sådan 

riktning inom skolan är genomförandet av en valfrihetsreform som ger föräldrar och elever 

rätt och möjligheter att välja skola bland kommuner och friskolor. Vidare har betoningen på 

livslångt lärande och egenansvar kommit att få betydande politiska och styrningsmässiga 

innebörder, vilka i generell mening handlar om att förse elever med förutsättningar att hantera 

framtiden (Börjesson 2003; Petersson & Olsson 2006). I utbildningspolitiska termer heter det 

att: 

 
Det livslånga, eller snarare det livsvida, lärandet innebär en förskjutning av ansvar för utbildning 

och lärande från den offentliga sfären till den privata och civila. […] Det livslånga lärandet in-

nebär också en förskjutning av ansvar från stat till individ (Skolverket 2000a:10f). 

 

Skolan är en samhällsinstitution där verksamheten blivit insatt i nya utbildningspolitiska 

sammanhang och förväntas fylla andra uppgifter än tidigare. Genom att skolan har präglats av 

en rad förändringar de senaste åren, har den framställts som en plats för skapandet av ett 

nutida subjekt.  

 

Visioner om egenansvar och delaktighet 
 

Beträffande elevperspektivet i skolan är elevernas ansvarstagande tydligare betonat i styr-

dokumenten än tidigare, och det framhålls att elevernas ökade ansvarstagande ska utvecklas i 

skolan:  

 
Det är just att främja elevernas utveckling till kunniga och ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar, som är det statliga huvudsyftet med grundskolan (Skolverket 2004:24). 

 

Eleven ska ha inflytande över sin studiesituation och vara delaktig i planering av undervisning 

och utvärdering. Vidare ska eleven ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

och ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. 

Under 1990-talet har det således skett en fortsatt övergång från ett sätt att se eleven som 

objekt för lärarens agerande till eleven som agerande subjekt (Skolverket 2004:24). Men i 

detta råder, enligt Börjesson (2003:139), en rad formella och informella ordningar som talar 

om vad som är giltiga inlägg, vad som är förnuftigt och gångbart. Även Palmblad och 

Eriksson (1995:96) pekar på en paradox inom hälsofostrans område då det framhålls ett 
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kritiskt tänkande och betydelsen av personlig frihet, samtidigt som eleverna ska komma fram 

till på förhand bestämda ställningstaganden på hälsans område. 

 

I det offentliga talet om skolan kan skönjas visioner om minskad centralstyrning. I de 

beskrivningar som ges av skolans förändringar betonas en ”frihetsideologi” som bland annat 

visar sig genom att särskilda ansvarsförhållanden bereds på olika arenor.34 Denna frihets-

ideologi kommer bland annat till uttryck i de offentliga skrivningarna genom att ansvarsför-

delningen mellan staten, kommunen, rektorer och lärare har blivit tydligare genom för-

ändringar i läroplanen; från regelstyrning till mål- och resultatstyrning.35 Med en sådan 

förändring är avsikten att detaljbestämmelser ska undvikas och att kommunernas och 

skolornas frihet ska vara så stor som möjligt. Frihetsideologin kommer också till uttryck 

genom att staten anger målen för de olika ämnena, men hur målen ska uppnås, ska enligt 

statens riktlinjer utarbetas av de verksamma på skolorna. Det innebär att lärarna ska 

konkretisera ämnesinnehållet och bedömningskriterierna, och finna de bästa vägarna för 

eleverna att nå de uppsatta målen. Det är således rektorer och lärare, som enligt styr-

dokumenten ska ansvara för undervisningens utformning i undervisningspraktiken. 

 

Delaktighet och ansvarstagande är begrepp som även kommer till uttryck i kursplanerna för 

skolämnet idrott och hälsa. Enligt kursplanerna är syftet med ämnet att utveckla elevens 

fysiska, psykiska och sociala förmågor, samt att skapa en handlingskompetens som gör det 

möjligt för eleverna att anta en hälsomedveten livsstil (Skolverket 2000b). Det handlar bland 

annat om att utveckla elevernas kunskaper om hälsa och om den egna livsstilens betydelse för 

hälsan. Ämnet ska även ge förutsättningar för att eleverna lär sig ta ansvar för sin hälsa, samt 

att eleverna ska kunna se, välja och värdera rörelse och fysiska aktiviteter ur ett brett 

hälsoperspektiv. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett 

fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, få upplevelser samt utvecklas på sina egna 

villkor. Ämnet står för en helhetssyn på människan, det vill säga att kropp, känslor, intellekt 

och tankar är beroende av varandra. En kortfattad men illustrativ bild av kursplanen återges 
                                                
34 Se Quennerstedt, A. (2006) om kommunen som en part i utbildningspolitiken. I studien belyses hur 
kommunens uppdrag och ansvar för skolan framställs på olika arenor som är centrala för utbildningspolitikens 
formering. Se även Berg m.fl. (1999); Wahlström (2002). 
35 De principer för styrning av svensk skola som lagts fast av riksdagen och som ligger till grund för regeringens 
utvecklingsplan, innebär tre ansvarsnivåer. Staten ansvarar för styrsystemet och anger mål och ramar för 
verksamheten, samt ansvarar för kvalitetssäkring. Den så kallade kommunaliseringen av skolan under 1990-talet 
innebär att kommunerna har driftansvaret för skolan, vilket innebär ansvar för verksamhetens organisation, 
finansiering och genomförande inom de ramar som riksdag och regering lagt fast. Skolledare och lärare är 
verksamhetsansvariga för genomförandet av den dagliga verksamheten (Skolverket 2004).  
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av Meckbach (2004) som skriver att ämnet syftar till att skapa ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet, att utveckla en psykisk, fysisk och social förmåga samt att främja en positiv 

självbild. Vidare ska ämnet stimulera till rörelseförmåga, rörelseglädje och hälsotänkande, ge 

kännedom om den egna kroppen samt uppöva ett ansvarstagande för den egna fysiska 

träningen. En bedömningsgrund för betygsättning i ämnet är elevens förmåga att utföra 

rörelser med kontroll och precision, liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för 

känslor och stämningar. Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska 

aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv 

är av vikt vid bedömningen (Skolverket 2000c).  

 

I det ovanstående har jag visat att skolans verksamhet har styrdokument och riktlinjer som ska 

styra undervisningen mot vissa bestämda mål, och att dessa är utformade i termer av delaktig-

het och egenansvar. Men, den undervisning som bedrivs i skolan bestäms förstås inte enbart 

av styrdokumentens intentioner. Broady (1981) resonerar om ”den dolda läroplanen”, och 

framhåller att eleverna i skolans dagliga verksamhet även fostras i andra riktningar än vad 

som står i officiella styrdokument. Under våren 2003 genomförde Skolverket en nationell 

utvärdering av grundskolan (NU-03) som omfattade år 5 och 9. Utvärderingens huvudsyfte 

var att ta fram ett underlag för nationella överväganden och beslut om grundskolans framtida 

inriktning, genom att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan, såväl ämnesvis som 

i ett övergripande perspektiv (Skolverket 2004, 2005). Inom ramen för skolämnet idrott och 

hälsa undersöktes bland annat undervisningens innehåll och form i relation till kursplanerna.36 

Det frågades om ämnet idrott och hälsa har lyckats bibringa eleverna kunskaper som ligger i 

linje med de senaste kursplanerna liksom med samhällsutvecklingen i stort (Skolverket 

2004:129). Resultaten av utvärderingen visar att förändrade eller förstärkta målbeskrivningar i 

kursplanen har haft otillräckligt genomslag i skolämnet idrott och hälsas verksamhet. Det 

framkommer i studien att de tidigare kursplanernas mål lever kvar vid sidan av nya mål, och 

att nytt innehåll eller nya inslag som tillförts senare inte visar sig i någon större utsträckning i 

undervisningen (Skolverket 2004). Utvärderingarna pekar på att det finns långa ämnes-

traditioner som lever kvar inom ämnet som historiska avlagringar och som bärs upp av stora 

lärargrupper. Varför det inte blir som det var tänkt, är ett spörsmål som förs upp i ljuset i 

utredningen. 

 
                                                
36 De videoinspelningar som genomfördes i samband med utvärderingen ligger till grund för avhandlingens 
empiriska studie. 
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Den debatt om vad som sker på formuleringsnivå i kurs- och läroplaner, och vad som händer 

på realiseringsnivå i den dagliga undervisningen aktualiserar frågan om styrning. Vi kan 

således inte enbart med utgångspunkt i styrdokumenten betrakta styrning som en rörelse 

”uppifrån och ner”. Om nya inslag som tillförs i kursplanerna inte får genomslag i under-

visningspraktiken blir det rimligt att anta att en rad andra styrningsformer är i omlopp. Här 

tycks det finnas en intressant problematik. Vi har inte längre några skolinspektörer som 

kontrollerar lärarna i deras arbeten. Det handlar inte företrädesvis om en styrning som 

karaktäriseras av centralisering och kontroll. Snarare om en styrning som är decentraliserad 

och fungerar självövervakande (Larsson 2004a:206). Det blir då intressant att ställa frågan om 

hur styrning går till i den befintliga undervisningssituationen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att i det offentliga talet om skola och undervisning kan skönjas 

såväl visioner om mindre centrerad styrning som visioner om delaktighet, egenansvar och 

frihet. En rad ”nya” moraliska förpliktelser med krav på delaktighet, aktivitet och ställnings-

tagande gör sig gällande. Den liberala demokratin kan i detta perspektiv betraktas som en 

makt- och styrningsmentalitet, och Börjesson m.fl. (2005: 139-140) framhåller att det har 

etablerats en ny relation mellan kunskap och makt. Den omfattande politiska debatten kring 

liberal styrningspolitik återkommer emellertid i olika gestaltningar, men det går att urskilja ett 

centralt tema, nämligen frågan om hur mycket som ska styras av staten och hur mycket 

individuell frihet som ska gälla. 37 Det eviga dilemmat i den liberala styrningspolitiken hävdas 

vara frågan om hur en samklang mellan politiska intressen och privata viljor ska kunna 

åstadkommas (Börjesson 2003:140). Hur ska man få människor att av egen fri vilja, utan 

tvångsmakt, handla i linje med det som anses vara det allmänt goda och rätta? Här framhålls 

att vår tids styrningspolitik är inriktad på att medborgarna aktivt deltar i styrningen av sig 

själva. Makt och styrning betraktas således som en mentalitet i den liberala demokratin där 

individerna förväntas göra sig till objekt för styrning, och inte som en enkelriktad utövning, 

där någon får någon annan att göra det som den annars inte skulle ha gjort.  

 

 

     

    

                                                
37 Denna politiska diskussion behandlas bland annat av Foucault (1978/2003, 1978/1991); Rose (1995,1998, 
1999); Burchell, Gordon & Miller (1991); Hultqvist & Petersson (1995); Börjesson m.fl. (2005); Danaher m.fl. 
(2000). 
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Konklusion 
 

Ett flertal studier pekar på hur skolans verksamhet har blivit insatt i nya utbildningspolitiska 

sammanhang, där bland annat livslångt lärande och egenansvar understryks. Skolan framstår 

som en plats där såväl nya styrningsmentaliteter som formerandet av nutida subjekt iscensätts. 

I det offentliga talet om skolan ter sig ”frihetsideologin” som omfattande och bred, där den 

liberala demokratin i namn av frihet ska skapa en relation mellan politiska intressen och 

privata viljor. I detta framhålls att vår tids styrningsmentalitet är inriktad på att individerna 

aktivt deltar i styrningen av sig själva.  

 

I relation till dessa studier har jag för avsikt att studera hur styrningsformer framträder i 

ämnets undervisningspraktik. De centrala frågorna är: Hur går det till när relationen mellan 

styrning och självstyrning iscensätts, och när styrning omvandlas till självstyrning? Hur görs 

eleverna villiga att handla i linje med den ordning som anses önskvärd? Hur bör eleverna 

handla, vad ska eleverna lära och idealt sett vilja? Hur går det till när ett visst vetande skapas? 
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Kapitel 2  

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

  
I föreliggande kapitel presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter och metodologiska 

ansats, vilket innebär att jag redogör för vilka perspektiv som vägleder forskningsarbetet. 

Först ges en generell bild av det diskursanalytiska forskningsfältet, inom vilket avhandlingen 

tar sina teoretiska utgångspunkter. Därefter presenteras det maktperspektiv som utformats av 

den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault. Sedan hanteras det forskningsfält 

som i Foucaults efterföljd benämns för governmentality, ett perspektiv som berör frågor om 

makt och styrning i utvecklingen av den liberala demokratin i det västerländska samhället. För 

att ytterligare tydliggöra avhandlingens metodologiska ansats beskriver jag slutligen hur jag 

hanterar handling och hur jag använder makt- och styrningsperspektivet i analyser av 

människors interaktiva handlande.  

 

Foucaults verktygslåda 
 

Det som väcker mitt intresse i Foucaults författarskap är hans förståelse av vårt sätt att tänka 

och handla i tillvaron, inte minst när det gäller hur våra kunskaper och vårt vetande om olika 

fenomen skapas, och hur sanningar och förgivettagna föreställningar formas i vår kultur. Jag 

vill dock framhålla att det vore oklokt att försöka fastslå en tydlig riktning i Foucaults projekt. 

Hans arbeten präglas av en rikedom som gör att han kan läsas på flera sätt med olika infalls-

vinklar, och jag håller med Börjesson (2003:39) när han skriver att storheten ligger i själva 

författarskapet och att ”hans böcker förstås bäst med magen”. 

 

Foucaults arbeten utgörs inte av en specifik teori som gör anspråk på att klarlägga världen 

genom universella förklaringar, att beskriva världen så som världen egentligen är, utan hur 

den har tillblivit. I stället för att försöka fånga essensen i Foucaults författande har jag tagit 

fasta på hans egen uppmaning att betrakta hans texter som en verktygslåda, där vissa begrepp 

och perspektiv kan användas i metodologiskt avseende: 
 

Writing interests me only to the extent that it is incorporated into the reality of a combat as an 

instrument, a tactic, a means of shedding light […] I certainly do not see what I do as a body of 
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work [oeuvre], and I am shocked to see anyone can call me a writer […] I sell tools (Foucault i 

Macey 1993:xxi). 

 

Jag använder delar av hans arbeten i syfte att utveckla ett angreppssätt som gör det möjligt att 

studera makt och styrning i människors interaktiva handlande i skolämnet idrott och hälsas 

undervisningspraktik, för att klargöra hur specifika subjekt och kroppar skapas i under-

visningspraktiken. 

 

Det diskursanalytiska fältet 

Avhandlingen tar sina teoretiska och metodologiska utgångspunkter i en diskursteoretisk 

tradition. Det innebär att jag närmar mig avhandlingens syfte och frågeställningar med vissa 

förutsättningar. Diskursteoretiskt baserad forskning kan inte beskrivas som något enhetligt, 

tvärtom finns en rad olika diskursteoretiska ansatser med skilda fokus för analys.38 I nedan-

stående avsnitt redogörs för några gemensamma grundvalar som de flesta diskursanalytiska 

studier antar. Vidare presenteras två diskursanalytiska inriktningar som har något olika 

analysfokus, närmare bestämt studier av social interaktion (”små” diskurser) och studier av 

kulturella och sociala relationer (”stora” diskurser).39  

 

Gemensamma grundvalar 
 

Diskurs är ett komplext begrepp som kan förstås på skilda sätt i olika diskursanalytiska 

positioner. Förmodligen är Foucault den person som fortfarande är starkast förknippad med 

diskursbegreppet. Han definierar diskurs som en regelstyrd framställning av utsagor som 

utgör en föreställning om någonting (Foucault 1971/93). Det innebär att diskurs kan förstås 

som regelbundna mönster i sättet att tala, tänka och handla i vissa specifika sammanhang. 

Burr (1995) påpekar att diskurs innebär något som skapar en viss version av något; ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen på, med betoning på ett bestämt sätt (Börjesson 

2003:35). Detta bestämda sätt definierar gränserna för vad som kan sägas och göras, och 

Foucault (1971/1993) framhåller att när vi talar, skriver och handlar på ett visst sätt innebär 

                                                
38 För en genomgång av olika diskursanalytiska ansatser se exempelvis Burr (1995); Winther-Jörgensen & 
Phillips (1999); Börjesson m.fl. (2006); Wetherell m.fl. (2001). 
39 Olika författare gör uppdelningar av diskursanalytiska inriktningar på skilda sätt (se exempelvis Wetherell 
m.fl. 2001; Winther- Jörgensen & Phillips 1999; Börjesson m.fl. 2006). Det finns således en rad andra mer 
nyanserade uppdelningar av de olika inriktningarna än vad jag redogör för. 
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det alltid att vissa saker väljs, medan andra saker väljs bort; vissa handlingar utförs medan 

andra blir ogjorda.  

 

Forskning som utgår från en diskursteoretisk tanketradition omfattar i allmänhet vissa 

grundläggande antaganden. En sådan gemensam nämnare är en specifik syn på språkets roll i 

den sociala konstruktionen av världen. Verkligheten blir tillgänglig genom språket, och 

människans sätt att skapa mening och betydelser om världen och sig själv sker i språket. När 

språk används, konstrueras verkligheten. Det är således i den konkreta användningen av 

språket som meningar, sanningar och kunskaper formas, reproduceras och förändras.40 

Kunskap är följaktligen inte en mental spegelbild av verkligheten ”därute”, utan en produkt av 

vårt sätt att språkliggöra världen. Wetherell m.fl. (2001:3) framhåller att diskursanalys 

handlar om ”study of language in use”. Foucault talar emellertid om diskurser istället för 

språk. I den meningen studeras inte språk, utan diskurser som system av representationer, där 

intresset exempelvis riktas mot produktionen av kunskap genom diskurs, och inte genom 

språk (Hall 2001:72). Det är således inte talet i sig som studeras, utan talordningar, det vill 

säga hur talet regleras. 

 

I diskursanalytiska ansatser avvisas idén om att det skulle finnas något universellt sant, därför 

avstår man från sökandet efter universella ”egentliga” essenser. Kunskaper, sanningar, 

beskrivningar och förklaringar ses i stället som bundna till människors praktik, i det som sägs 

och görs. Det innebär att i diskursanalytiska ansatser studeras berättelser och händelser 

bortom frågan om vad som faktiskt är sant och riktigt. Börjesson (2003:23) framhåller att 

diskursanalytikern förskjuter den traditionella uppmärksamheten om hur verkligheten är, till 

förmån för hur verklighet skapas.  

 

Det är således vad ord och handling skapar, och hur det går till när versioner av världen 

konstitueras som är grundfrågor inom det diskursanalytiska fältet. Med utgångspunkt i 

diskursanalysens språkliga fokus handlar det om att studera hur omvärlden (eller delar av den) 

framställs, samt att synliggöra vilka handlingar som blir möjliga och relevanta i ett specifikt 

sammanhang (Winther-Jørgensen & Philips 1999; Börjesson m.fl. 2006). Inom det diskurs-

analytiska fältet läggs ofta vikt vid hur beskrivningar blir till sanna fakta och hur versioner av 

världen stabiliseras som sanna (Burr 1995; Potter 1996; Wetherell m.fl. 2001). Det innebär 
                                                
40 Wetherell m.fl. (2001); Winther- Jørgensen & Philips (1999); Säfström & Östman (1999); Börjesson m.fl. 
(2006). 
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studier av hur olika fenomen förstås, uppfattas och förklaras och vilka följder de får i olika 

sammanhang.  

 

Gemensamma grundvalar inom diskursanalytiska ansatser är alltså synen på språket, 

diskursers konstituerande funktion, betoning på hur-frågor, samt att forskaren avstår från 

sökandet efter bakomliggande essenser. Inom det diskursanalytiska perspektivet finns även, 

enligt Börjesson m.fl. (2006), en insikt om att beroende på den position som intas så fram-

träder olika verkligheter.  

 

Diskurser om stort och smått 
 

Inom det diskursanalytiska fältet går en skiljelinje mellan vad som kan kallas ”små” 

respektive ”stora” diskurser (Börjesson m.fl. 2006:14). Denna förhållandevis grova upp-

delning ger dock en bild av två centrala spår inom de diskursanalytiska inriktningarna. Inom 

”den stora diskursanalysen” är en viktig utgångspunkt att diskurser inte bara existerar på en 

specifik plats, utan verkar över institutionernas gränser och över tid. Analyser av detta slag är 

ofta inriktade på hur diskurser är uppbyggda, det vill säga att struktur och innehåll sätts i 

förgrunden. Framför allt undersöks historiskt textmaterial där sedvänjor och traditioner över 

tid, samt produkter i form av diskursiva arenor tas i beaktande. Namn som ofta förknippas 

med de stora diskurserna är exempelvis Michel Foucault och Nikolas Rose, men också 

rörelser som poststrukturalism och kritisk diskursanalys (Börjesson m.fl. 2006). Här studeras 

exempelvis stora historiska rörelser, mönster över tid, samt konstans och förändring. Det rör 

sig enligt Börjesson m.fl. (2006) om övergripande nivåer, om historiska svep, om diskursers 

omfattning och omfång, där det samhälls- och kulturkritiska inslaget ofta är framträdande. 

Foucault (1977/80:131) talar exempelvis om diskursernas sanningseffekter: ”Each society has 

its regime of truth, its ’general politics’ of truth: that is the types of discourse which enable 

one to distinguish true and false statements”. En viktig del i Foucaults analyser handlar om att 

synliggöra produktionen av kunskaper och sanningar, det vill säga det som accepteras som 

sant i ett samhälle vid en viss tidpunkt.41 På så sätt studeras de processer som stakar ut gränser 

för det tänkbara. I detta perspektiv är det forskaren som formerar, sammanhangsbestämmer 

och ramar in diskursen.  

                                                
41 En sanningens historia handlar om en analys av sanningsspelen (the games of truth):”Genom vilka 
sanningsspel kommer människan in på att tänka igenom sitt eget väsen, när hon uppfattar sig som galen, när hon 
betraktar sig som sjuk, när hon dömer och straffar sig som brottsling?” (Foucault 1976b/2002:10). 
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I de diskursanalytiska ansatser som riktar intresset mot ”små diskurser” är det frågor om hur 

framställningen av världen sker på ort och ställe – den lokala produktionen – som står i fokus 

för analys (Börjesson m.fl. 2006). I stället för att forskaren ger form åt och sammanhangs-

bestämmer diskursen, låter man det empiriska materialet avgöra vilka diskursiva ramar som 

gäller. Det innebär att analyserna inriktas mot hur diskurser byggs upp i interaktion, vilket 

betyder att processdimensionen är mer framträdande än i analyser av stora diskurser. Potter 

(1996) framhåller diskursens roll i social interaktion, och utgår från att människor använder 

diskursiva resurser i skapandet av jaget och av identiteter. Här låter man således empirin och 

dess detaljer avgöra vad som definieras som sanningar, och hur deltagarna själva formulerar 

versioner av världen i interaktion betonas. Samtalsinriktade analyser, inte sällan med grund i 

etnometodologi, riktar ofta intresset mot ’små diskurser’.  

 

Diskursanalys kan alltså se ut på många olika sätt och möjliggör, enligt Börjesson m.fl. 

(2006) ett brett register av fokuseringar och undersökningsobjekt. Inom de små diskursernas 

ansatser fokuseras tal i interaktion, där bland annat språkets detaljer, hur aktörer bygger upp 

språkliga utsagor, retoriska former av övertyganden och pronominala val fokuseras. Inom 

detta fält studeras i allmänhet hur samtalstekniker tar form, där detaljer i språkbruket och 

lingvistiska uppbyggnader ofta står i blickfånget, exempelvis samtal vid middagsbordet eller 

ett samtal mellan patient och läkare (Nordzell 2007). Objekt för studien inom de stora 

diskursernas ansatser kan vara normaliseringsprocesser, styrningsformer, maktrelationer, 

kategoriseringar, identiteter eller subjektspositioneringar. I mycket grova drag kan upp-

delningen göras i termer av innehåll eller process, mikro eller makro, text eller interaktion. 

För att ge ett exempel på en fråga som tydligt skiljer olika diskursanalytiska ansatser åt, är om 

diskursanalytikern ska anta en kritisk ansats med ett politiskt engagemang, eller vara en 

neutral observatör. En kritisk och politiskt engagerad hållning är enligt Wetherell m.fl. 

(2001:385) vanlig inom sociologin, och inom foucauldiansk- och kritisk diskursanalys, medan 

exempelvis konversationsanalys tillbakavisar idén om att en kritisk hållning ska integreras i 

analysprocessen. 

 

I min avhandling hämtar jag inspiration från båda dessa till synes ganska olikartade diskurs-

analytiska forskningsansatser. Det innebär att jag pendlar mellan de stora samhällspolitiska 

svepen och frågor kring hur dessa framträder i människors interaktiva handlande. Det kan 

exempelvis betyda att minsta språkliga enheter, exempelvis val av pronomina, sätts in i ett 

övergripande samhällspolitiskt styrningssammanhang. Genom att avhandlingen tar utgångs-
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punkt i governmentalitytraditionen är studiens fokus inte social interaktion i sig, men de 

diskursanalytiska ansatser som riktar intresset mot små diskurser ger mig konkreta möjlig-

heter att genomföra empirisk analys av övergripande makt- och styrningsformer. Jag lånar 

således verktyg från de små diskursanalytiska ansatserna, exempelvis språkets detaljer, för att 

studera hur de stora diskurserna, makt- och styrningsformer, framträder i interaktivt hand-

lande. På så sätt öppnar jag upp för ett möte mellan den generella samhällsnivån och den 

lokala handlingsnivån; ett möte mellan stora och små diskurser, mellan mikro och makro där 

såväl innehåll som process tas i beaktande.42  

 

Makt – ett sätt att studera handling 
 

I nedanstående avsnitt preciseras några aspekter av Foucaults maktbegrepp som kan sägas 

fungera som verktyg eller metodologiska utgångspunkter, och som ger vissa grundhållningar i 

analysarbetet. Jag är inte ute efter att beskriva vad makt egentligen är då Foucault försöker 

skildra hur makten verkar, snarare än att skapa en generell maktteori. Jag ansluter mig till de 

forskare, exempelvis Deacon (2003:275), som menar att till skillnad från en teori om makt 

utvecklar Foucault en ”analytik” i syfte att visa hur makten opererar, historiskt och konkret, i 

form av olika styrningsstrategier. På liknande sätt framhåller Beronius (1986:21) att Foucaults 

betraktelser av makt inte är avsedda som en teori, utan som ett annorlunda sätt att hantera 

olika former och relationer av makt, något som kan kallas för en ”maktens analytik”. En 

”analytik” ska enligt Beronius inte betraktas som teori eller analys, utan snarare som något 

som möjliggör en analys. Den är naturligtvis inte fri från teoretiska antaganden, men som 

Beronius (1986:21) betraktar ”maktanalytik” anger den mer ett förhållningssätt än en strikt 

metod, och mer en ansats än en teori. 

 

Precisering av maktbegreppet 
 
Makt är ett begrepp som används på skilda sätt i olika sammanhang. I vardagstal förknippas 

ordet makt ofta med något som begränsar människors frihet genom tvång och förtryck, och 

ibland resonerar vi om vem/vilka som har makt, får makt, äger makt eller utövar makt. Inom 

                                                
42 En sådan ambition att utveckla ett angreppssätt som kombinerar innehåll och process i skolans 
undervisningspraktik finns i forskningsgruppen SMED (Studies of Meaning making in Educational Discourses,  
http://www.did.uu.se/smed.lasso). Se exempelvis Öhman & Östman (2007); Lidar, Lundqvist & Östman (2006); 
Öhman (2006); Almqvist (2005); Quennerstedt, M. (2006).  
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samhällsvetenskaplig forskning används maktbegreppet inte sällan inom marxistiska och 

feministiska teorier där syftet är att synliggöra förtryckande maktstrukturer i ett klassamhälle 

eller i ett patriarkaliskt samhälle. I dessa sammanhang betraktas makt ofta som att någon har 

makt över någon, eller att makten utövas utifrån särskilda positioner i samhället, vilket 

medför att studierna exempelvis syftar till att synliggöra personers eller gruppers eventuella 

maktinnehav och maktutövning. 

 

Foucault (1982/2002:336ff) riktar framförallt intresset mot hur makten opererar i termer av 

hur olika fenomen skapas genom särskiljningar, gränsdragningar och normaliseringar. Makten 

har, enligt Foucault, en normaliserande effekt genom att en rad jämförande och uteslutande 

tekniker skiljer det normala från det onormala, det sanna från det falska och det förnuftiga 

från det vansinniga (1974/2001:208ff). Genom att undersöka hur föreställningar om det 

normala, onormala, förnuftiga och sanna skapas, visar han hur makt tar sig konkreta uttryck i 

form av kroppslig disciplinering och tekniker för normalisering.43 

 

Foucault talar följaktligen om ett maktbegrepp som inte tar utgångspunkt i någon konkret 

maktutövning i form av förtryck eller tvång från speciella personer eller grupper i samhället. 

Det analytiska intresset är inte riktat vare sig mot strukturella former av makt eller mot vilka 

personer i ett samhälle som har makt eller utövar makt. Andra typer av maktstudier, exempel-

vis av statsapparaten, av det ekonomiska systemet och av klassfrågor har, enligt Foucault 

(1977/1991:58), en generell funktion som hjälper oss att få svar på vissa frågor om makt på en 

strukturell nivå. Han framhåller dock att sådana maktanalyser bistår föga med svar på hur 

olika konstituerings- och normaliseringsprocesser går till, exempelvis hur normaliseringar av 

sexualitet, hälsa och mentala tillstånd får konsekvenser för våra sätt att leva.44 Wetherell och 

Potter (1992:80) menar att frågor som vem har gjort vad mot vem och varför, är vanliga med 

utgångspunkt i ett marxistiskt maktperspektiv, medan frågor som hur vad, vem och varför har 

formats, är centrala inom det foucaultianska maktperspektivet. I förhållande till det marxis-

tiska maktbegreppet antar Foucault alltså en annan hållning, där makt hänför sig till det 

                                                
43 Beträffande Foucaults maktbegrepp se framför allt Foucault (1977/1980, 1976/1980, 1982/2002, 1974/2001). 
Ett utförligt resonemang om Foucaults maktbegrepp förs av Deacon (2003).  
44 Foucault (1977/1991:58) uttrycker följande: ”To put it very simply, psychiatric internment, the mental 
normalization of individuals, and penal institutions have no doubt a fairly limited importance if one is only 
looking for their economic significance. On the other hand, they are undoubtedly essential to the general 
functioning of the wheels of power. So long as the posing of question of power was kept subordinate to the 
economic instance and the system of interests which this served, there was a tendency to regard these problems 
as of small importance”.  
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samhälleliga vardagsplanet och studeras som förkroppsligad i människors vardagliga hand-

lingar:  

 
But in thinking of the mechanism of power, I am thinking rather of its capillary form of exis-

tence, the point where power reaches into the very grain of individuals, touches their bodies and 

insert itself into their actions and attitudes, their discourses, learning processes and everyday 

lives (Foucault 1975/1980:39). 
 

Genom att studera sociala praktiker kan de sätt varpå makten sprids och tränger in i alla 

vinklar och vrår i det sociala livet undersökas. Foucault (1976/1980:97) framhåller att 

maktanalysens fokus handlar om att studera det konkreta och gripbara, hur makten praktiseras 

och tillämpas, samt vilka konsekvenser den skapar.45  

 

För att förstå denna form av makt måste vi lämna de föreställningar om makt som kopplas till 

lagar och statens rättsliga sfär, och inte betrakta vissa sociala institutioner som system för 

fullständig kontroll av människor (Lindgren 1998:357). Denna fullständiga kontroll är inte en 

utgångspunkt för analys, utan Foucault menar att statens suveränitet eller ett enhetligt 

behärskningssystem snarare är former av makt som man kanske till slut kommer fram till 

(Foucault 1976a/2002:103). Med andra ord kan inte makt i det foucaultianska perspektivet 

ges en tydlig definition förrän man lyckats konkretisera effekterna av makt, det vill säga hur 

makt utövas (Beronius 1986:11). Här gör Beronius en lysande illustration då han framhåller 

att i många traditionella maktanalyser är makten substantialiserad, makten är något som 

existerar som något före eller bortom utövandet: 
 

På ungefär samma sätt som det bakom blixtrandet skulle finnas något annat, nämligen blixten, så 

antyds det att det bakom utövande skulle finnas någonting som var makten. […] När vi säger att 

blixten blixtrar så talar vi som om blixten skulle kunna välja att inte blixtra. En kort stunds 

eftertanke och vi inser att blixten inte är något annat än blixtrandet. På liknande sätt menar jag 

att vi kan förstå Foucaults maktbegrepp; makt är inget annat än dess utövande 

(Beronius1986:22). 

 

När makt substantialiseras och görs till ett objekt leder det, enligt Beronius, ofta till en 

forskningsstrategi som primärt letar efter den punkt där makt skulle vara lokaliserad. Sådana 

                                                
45 Foucault (1976/1980:97) framhåller att: “What is needed is a study of power in its external visage, at the point 
where it is in direct and immediate relationship with that which we can provisionally call its object, its target, its 
field of application, there – that is to say – where it installs itself and produces its real effects”.  
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maktanalyser, kommer företrädesvis att leta efter ansvariga innehavare av makten, exempelvis 

läraren, chefen och staten. I det foucaultianska maktperspektivet betraktas maktens karaktär i 

stället som relationell och operationell.46  

 

Även om det är svårt att ge en bestämd definition av makt eller uttryckligen peka på vad makt 

är, blir det förstås viktigt att klargöra hur makt kan förstås och hur maktperspektivet kan 

användas i forskningsarbetet. En definition kan dock inte göra anspråk på att vara den enda 

möjliga definitionen. Vad en definition emellertid bidrar med, är att den ger uttryck åt det 

perspektiv som man vill att läsarna ska anta (Beronius 1991:42). Den viktiga roll som 

analyser av maktrelationer spelar för mig liknar Beronius (1991:83) återgivande av Foucaults 

maktperspektiv, där det företrädesvis handlar om att studera hur de processer ser ut som 

formar, styr och påverkar människors sätt att handla och vara i olika institutionella samman-

hang. 

 

I avhandlingen studeras de processer som styr och formar elevernas sätt att handla, tänka och 

vara i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik: handlingar som kan komma att spela 

en roll för elevernas framtida handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar när det gäller 

att tänka om sig själv och sina kroppar. Om eleverna exempelvis erbjuds vissa specifika 

budskap och kunskaper om hur man bör vara som människa, vad kroppen är eller bör vara, 

vad som är hälsa och ohälsa, har grunden för möjliga framtida handlingar formats, inte minst 

möjligheten att tänka om sig själv, världen och andra människor på vissa specifika sätt: 
 

In effect, what defines a relationship of power is that it is a mode of action that does not act 

directly and immediately on others. Instead, it acts upon their actions: an action upon action, on 

possible or actual future or present actions (Foucault 1982/2002:340). 

 

Därmed kan makt ”definieras”, eller snarare användas som ett metodologiskt redskap, som ett 

sätt att undersöka hur vissa handlingar strukturerar ett möjlighetsfält för andra handlingar: ”a 

set of actions upon other actions” (Foucault 1982/2002:343). Vi kan tänka oss att när en elev 

handlar gör den det i relation till de handlingar som framstår som tänkbara och rimliga, 

exempelvis i relation till vanan att göra på ett visst sätt, andra tidigare handlingar, vilka 

aktiviteter som pågår i en viss situation eller i relation till de specifika kunskaper och 

                                                
46 ”The term “power” designates relationships between “partners” […] of an ensemble of actions that induce 
others and follow from one another” (Foucault 1982/2002:337). 
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sanningar som är accepterade som självklara i verksamheten. I avhandlingen används 

maktperspektivet bland annat för att studera hur elevernas handlingsmöjligheter och hand-

lingsbegränsningar formas när det gäller kroppar och karaktärer, och som en effekt därav, hur 

dessa möjligheter och begränsningar konstituerar specifika subjekt. 

 

Handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar 
 
I en institutionaliserad verksamhet som skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik, kan 

man med utgångspunkt i ovanstående förvänta sig att vissa handlingar och sätt att tala om 

exempelvis kropp, rörelse och hälsa framstår som mer rätta, vettiga, förnuftiga och rimliga än 

andra: de inbegrips i verksamheten, medan andra utesluts. I en undervisningspraktik ges 

således begränsande ramar för vad som kan sägas och göras, som sätter gränser för vad som 

är tänkbart – vissa saker blir möjliga att säga och göra, andra inte (Östman 1995:64).47 

Därmed utestängs alternativa möjligheter för handling och tanke. Det är denna process av 

inneslutning och uteslutning, vilket både möjliggör och begränsar individers handlingar som 

kan studeras med hjälp av maktperspektivet. Det som jag åsyftar är således makt i form av de 

handlingar som i praktiken blir möjliga i verksamheten om man inte ska framstå som 

”knäpp”, ”besvärlig” eller på annat sätt avvikande.  

 

Begreppen inneslutning och uteslutning handlar i detta sammanhang inte om inkludering och 

exkludering av människor, utan om inkludering och exkludering av möjliga handlingar och 

sätt att tänka. Människors sätt att handla möjliggörs och begränsas genom processen av 

inneslutning och uteslutning. Processen av inne- och uteslutningar för med sig särskiljningar, 

gränsdragningar och normaliseringar av olika slag, och konsekvensen blir att föreställningar 

om vad som betraktas som normalt, onormalt, förnuftigt och avvikande skapas. I dessa 

gränsdragningar och särskiljanden följer, enligt Foucault, hanteringar av det oönskade – en 

reglering av kroppar och själar. Foucault visar exempel på olika inne- och uteslutnings-

mekanismer genom att peka på hur gränsdragningar och särskiljningar utformas på anstalter, 

skolor och fängelser. Därigenom pekar han på hur människor konstitueras som vansinniga, 

förnuftiga, normala, onormala eller avvikande.  

 

                                                
47 Östman (1995) gör textanalytiska undersökningar av läromedel och läroplanshistoriska texter riktade mot NO-
utbildning. I avhandlingen studeras inneslutningar och uteslutningar av vilka kunskaper om människans relation 
till naturen som erbjuds eleverna i undervisningen. 
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Inneslutningar och uteslutningar är enligt Östman (1995) centrala i samband med normalise-

ring inom skola och utbildning. Genom de kunskapsmål som formuleras i de olika styr-

dokumenten sätts vissa speciella ramar för innehållet i verksamheten, och Östman menar att i 

dessa formuleringar finns idéer om vad som är viktigt och oviktigt, intressant och ointressant. 

Även i den konkreta undervisningspraktiken framhålls vad som är önskvärt och icke önskvärt, 

och vad som framstår som bra eller dåligt – vissa handlingar prioriteras framför andra. När 

specifika kunskaper prioriteras och ett visst slags vetande framstår som givet lär sig eleverna, 

genom att delta i verksamheten, vilka aspekter av livet som bör uppmärksammas. Det som 

innesluts och det som framstår som viktigt, rätt och sant, producerar bestämda sätt att betrakta 

tillvaron på. Därmed kan vi tala om maktens produktiva effekter. 

 

I det foucaultianska perspektivet betraktas makt som något produktivt snarare än något 

negativt som förtrycker människor. Foucault betonar vikten av att inte beskriva maktens 

verkningar i negativa termer, att säga att den ”utesluter”, ”utövar repression”, ”hämmar”, 

”censurerar”, ”abstraherar”, ”maskerar” och ”döljer”. Makten ”producerar en verklighet, den 

producerar ämnesområden och sanningsritualer” (Foucault 1974/2001: 227). Han framhåller 

att makten skapar vår verklighet och befäster sanningar som gör att vi kan se på såväl oss 

själva som vår omvärld på vissa bestämda sätt. I en institutionaliserad verksamhet som 

skolans undervisning innebär det således att det formas en bestämd social ordning. Vissa 

budskap är framträdande och anger hur eleverna ska förhålla sig till sig själva och sin 

omvärld: eleverna lär sig att handla och tänka på vissa bestämda sätt. Men, när en specifik 

ordning är bestämd blir konsekvensen att andra ordningar utesluts, vilket också kan ses som 

en del av maktens verkan. Det som sker är således prioriteringar av vissa kunskapsformer, en 

rad ordningar får företräde framför andra ordningar, och konsekvensen blir uteslutningar av 

andra tankeformer. Vi möter därför inte andra former av vetande; sådana som inte har 

auktoriserats som sanningsbärande (Beronius 1986:13).  

 

En ambition i avhandlingen är att studera hur elevernas handlingar möjliggörs och begränsas, 

och vilket innehåll det är som skapas och bevaras i skolämnet idrott och hälsas under-

visningspraktik – de processer som reglerar elevernas ”kroppar och själar”. Frågor som jag 

använder mig av är: Vilka beskrivningar, förklaringar, framställningar och påståenden görs i 

undervisningspraktiken och vilka specifika kunskaper anförs? Hur ser de mekanismer ut som 

skapar sanningar, kunskaper och vetandeformer i interaktion? Hur konstitueras fakta och vilka 

konsekvenser skapar dessa specifika konstruktioner? Genom att studera hur elevernas sätt att 
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tänka och handla regleras vill jag synliggöra de maktförhållanden som tar ”grepp om 

kroppen”. I dessa makt- och kunskapsrelationer studeras även konstitueringen av subjektet. 

Eleven kan sägas ’bli någon’ i relation till de handlingar som förekommer i verksamheten, till 

det som är möjligt att göra och tänka något om. Ambitionen är att genom analyser av lärares 

och elevers handlingar klargöra subjektskonstitueringen, det vill säga hur eleverna skapas som 

specifika subjekt i undervisningspraktiken. I nedanstående avsnitt behandlas hur makt, 

kunskap och subjekt hanteras som ömsesidigt relaterade till varandra i dessa analyser. 

 

Subjektets konstituering 
 
I Foucaults arbeten behandlas inte makt isolerat, utan maktrelationer, kunskapsformer och 

subjekt står i en specifik relation till varandra, genom att de förenas och bildar en helhet. 

Makt, kunskap och subjekt är, enligt Kendall och Wickham (1999:54), så pass förbundna att 

det inte är någon mening att iaktta dem var för sig, ”they all condition, and form the 

conditions for each other”. Foucault (1975/80:52) pekar på de återkommande former där makt 

uttrycks i kunskap och vise versa: ”It is not possible for power to be exercised without 

knowledge, it is impossible for knowledge not to engender power”.48 Samtidigt framhåller han 

att subjektet konstitueras i olika makt- och kunskapsrelationer (Foucault 1984/1988:10).  

 

I de handlingar som utförs i skolämnet idrott och hälsas verksamhet (re)produceras vissa 

kunskaper och ett speciellt vetande om exempelvis kropp och rörelse. När eleverna erbjuds 

och tillägnar sig dessa kunskaper kan man med Foucault tala om att ett visst subjekt 

konstitueras. I det här perspektivet är det således inte möjligt att bli ett subjekt utan de 

budskap, normer, kunskaper och riktlinjer som är tillgängliga:  

 
One cannot become a subject without a certain number of rules of conduct or of principles that 

are at the same time truths and regulations (Simola; Heikkinen & Silvonen 1998:67). 

 

Olika budskap, kunskaper och normer, kan sägas fungera som riktlinjer för vårt tänkande och 

handlande. När maktrelationer förstås som inbäddade i sociala praktiker blir de intimt 

                                                
48 Kunskap betraktas här som en produkt av vårt sätt att handla i världen. Det innebär att det vi vet något om ses 
som kulturellt och historiskt präglat, och med det även kontingent: kunskapen förändras över tid och kunde ha 
varit annorlunda. Denna antiessentialistiska syn innebär att världen inte betraktas som bestämd av yttre 
förhållanden eller given på förhand, inte heller att människor har en inre essens, det vill säga en uppsättning äkta, 
stabila och genuina karakteristika. 
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förknippade med såväl rådande kunskaper och sanningar, som skapandet av subjekt. Vad som 

menas med att skapas som subjekt, individ eller människa, ska således förstås i relation till 

kulturella och sociala praktiker, där vissa normer, kunskaper och riktlinjer är tillgängliga. 

Subjektet, ”jaget” eller identiteten om man så vill, skapas i det som är åtkomligt, det vill säga 

när vissa sätt att handla och tänka om sig själv blir mer disponibla än andra. Wetherell och 

Potter (1992:79) framhåller att ”Identity can only be constructed from those narratives which 

are available”. Genom bestämningar av vad som är önskvärt, vanligt, rimligt och invant, 

skapas normaliseringar och särskiljningar, och i dessa processer formar subjektet en viss typ 

av självkännedom och sanningar om sig själv (Wetherell & Potter 1992:84). Foucault visar 

exempelvis i sina studier hur subjekten genom dessa processer konstitueras som vansinniga, 

normala, kriminella, dårar eller sjuka. Beroende på tillgängliga sätt att handla och tänka 

upprättas specifika positioner som subjektet kan placera sig i, subjektspositioner, nämligen 

möjligheten att agera och tänka om sig själv. Man kan se det som att individerna blir inne-

havare av de specifika bestämningar (kunskaper, sanningar, normer) som råder, och som 

möjliggör en position för subjektet. Det innebär att individen, oavsett dess egenskaper och 

intentioner, bara ges utrymme att uttala sig om vissa saker och agera på vissa sätt i det 

specifika sammanhanget. Kontexten avgör vad som är möjligt att säga och göra, och 

individen definieras och skapas i relation till detta möjliga. 

 

Det finns helt enkelt ett visst utrymme för individen att tänka om sig själv. De subjekt som 

blir möjliga att skapa kan förstås i relation till det innehåll som är specifikt för en verksamhet. 

Kunskaper, normer, föreställningar och önskvärda handlingar som står till buds kan sägas 

införlivas med det egna tänkandet och handlandet. På så sätt kan jag bli någon:  

 
”Jag” är, vid varje bestämt tillfälle, helt enkelt vad ”jag” gör och tänker, vad ”jag” ser och kän-

ner, vad ”jag” upplever, vad ”jag” blir utsatt för och vad ”jag” kommer ihåg av det ”jag” gjort, 

tänkt, sett, känt, upplevt och blivit utsatt för. Och vem tror på fullt allvar att det är samma ”jag” 

hela tiden? (Beronius 1991:82). 
 

En viktig utgångspunkt i detta perspektiv är således att subjektet konstitueras i handling. Det 

ser förstås olika ut beroende på i vilket sammanhang eller i vilka olika sociala praktiker 

individer befinner sig: biblioteket, idrottshallen, sovrummet eller sjukhuset. Men vissa 

förklaringar, skildringar och möjliga sätt att handla är alltid mer tillgängliga än andra. 
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I den foucaultianska ansatsen talas det följaktligen inte om något som är subjektet i sig, utan 

vad som uppmärksammas är subjektspositioner konstituerade genom bestämda praktiker 

(Beronius 1991:81). Denna syn på subjektet skiljer sig från en individuppfattning, där 

identiteten ses som ett individuellt inre som kommer till uttryck.49 Foucault (1976/1980:98) 

framhåller att det inte är fruktbart att rikta analysen mot människans inre processer för att 

upptäcka det ”sanna” subjektet. Han ger rådet att ”get rid of the subject itself” och kon-

centrera analyserna på makt- och kunskapsrelationer i den sociala praktiken, för att på så sätt 

studera vilka subjektspositioner som en verksamhet erbjuder (Foucault 1977/1980: 117).50 I 

stället för att söka subjektets innersta väsen bör vi se hur subjekten i en ständigt pågående 

process konstitueras av en mängd olika saker. Enligt Foucault går det inte att peka ut enskilda 

faktorer, utan det är den sammansatta mångfalden av aspekter, dimensioner och förut-

sättningar som åstadkommer subjektets tillblivelse. Vi bör, framhåller han, försöka upptäcka 

hur det kommer sig att subjekten gradvis blir konstituerade genom en sammansatt mångfald 

av faktorer, både materiella och andliga (krafter, energier, ting, önskningar, tankar) som 

skapas som ett resultat av maktens effekter (Foucault 1976/1980:97). 51 Sammantaget kan 

sägas att det inte handlar om att ta reda på vad subjektet egentligen är, bortom sociala och 

kulturella praktiker, utan om att undersöka de handlingar som formar och konstituerar 

subjektet i dessa praktiker. 
 

Individen som maktens vehikel 
 
I ovanstående beskrivning har jag försökt att visa hur makt, kunskap och subjekt kan betraktas 

som inbördes relaterade till varandra i det analytiska arbetet. För att undvika att hamna i 

problematiken om vad som kommer före vad, eller i risken att något överbetonas blir det 

viktigt att understryka dessas samtidighet och ömsesidighet. I den foucaultianska ansatsen 

betraktas inte individen som maktens inaktiva måltavla, i stället ses individens handlingar 

som maktens artikulering. Foucault (1976/1980:98) framhåller att maktrelationerna involveras 

                                                
49 Se även Potter (1996) som förhåller sig kritisk till att förklaringar av människors handlingar förläggs till 
mentala strukturer; en slags objektiv förutsättning för handling. I stället förordar han en historisk och kulturellt 
situerad studie av handling och erfarenheter.   
50 Foucault gör således upp med en individuppfattning som utgår från att individen har en inre kärna: ”One has 
to dispense with the constituent subject, to get rid of the subject itself, that’s to say, to arrive at an analysis which 
can account for the constitution of the subject within a historical framework” (Foucault 1977/1980: 117).  
51 Foucault (1976/1980:97) formulerar det på följande sätt: ”We should try to discover how it is that subjects are 
gradually, progressively, really and materially constituted through a multiplicity of organism, forces, energies, 
materials, desires, thoughts etc. We should try to grasp subjection in its material instance as a constitution of 
subjects”. 
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i processen av att bli någon samtidigt som individen i sina handlingar skapar makten, det vill 

säga att individerna i sina handlingar sätter makten i rörelse. Det innebär att individen inte ska 

förstås som en isolerbar självständig enhet, på vilken makten verkar i termer av förtryck och 

tvång. Makten skapar individen, det är så vi blir till som individer, men på samma gång är 

individens handlingar det sätt på vilket makten kommer till uttryck. Individen, som makten 

konstituerar, är även bärare av makten: 

 
The individual is not to be conceived as a sort of elementary nucleus, a primitive atom, a 

multiple and inert material on which power comes to fasten or against which it happens to strike, 

and in so doing subdues or crushes individuals. The individual is an effect of power, and at the 

same time, or precisely to the extent to which it is that effect, it is the element of its articulation. 

The individual which power has constituted is at the same time its vehicle (Foucault 1976/80: 

98, min kursivering) 

 

Vare sig makten eller individen ska förstås som något separat. Vi kan inte tänka oss makten 

utan individen, och inte individen utan makten, de är inte åtskiljbara. Om vi handlar i linje 

med något vedertaget och etablerat, exempelvis med det som anses vara hälsosamt – ta en 

joggingtur och äta morötter – kan vi uppfatta oss själva som hälsosamma individer. Samtidigt 

upprätthåller vi aktivt en viss hälsodiskurs och blir på så sätt bärare av en viss maktordning. 

Den självklara och vedertagna hälsodiskursen förs vidare genom våra egna handlingar. Våra 

handlingar blir det sätt på vilket makten transporteras. Vi internaliserar vissa kunskaper, 

sanningar och normer och för dem vidare. En viktig innebörd av detta är att vi inte kan säga 

var makten börjar eller slutar, eller var den är lokaliserad. I den foucaultianska ansatsen 

betraktas makt som inbäddad i varje social praktik genom att den finns i våra handlingar. Att 

studera makt i detta perspektiv innebär att studera handling, och studeras handling inbegrips 

makt.  

 

Det är framför allt i Foucaults senare arbeten som han särskilt diskuterar det som vi ibland 

benämner ”internalisering”, ”överföring” eller ”förkroppsligande” (Foucault 1976c/2002). 

Även om Foucault varken använder dessa begrepp eller fastställer platsen för makten, visar 

han hur människor genom en rad självreglerande tekniker styr sig själva i relation till möjliga 

handlingsutrymmen, det vill säga hur påbjudna handlingar görs till något eget. Den här 

formen av självreglering sker, menar Wetherell och Potter (1992:84), när påverkan från 

”utsidan” fungerar som självdisciplinering från ”insidan”, vilket ska betraktas som en 
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ömsesidig process – relationen mellan styrning och självstyrning. En sådan relation utgör en 

central utgångspunkt i avhandlingen.  

 

Relationen mellan styrning och självstyrning har hanterats i termer av politisk styrning inom 

det forskningsfält som benämns governmentality. Där behandlas det foucaultianska makt-

perspektivet i relation till styrningsmentaliteter i den liberala demokratin i det moderna 

samhället. Men hjälp av governmentality-perspektivet kan således ytterligare en metodolo-

gisering av maktbegreppet göras, men då i termer av styrning.  

 

Governmentalityperspektivet  
 
En av anledningarna till att Foucaults arbeten har blivit så uppmärksammade är därför att de 

erbjuder nya insikter om hur vi kan förstå den historiska utvecklingen av det västerländska 

samhällets politiska tänkande. Gouvernmentalité är den term som Foucault myntade för att  

kombinera olika idéer om styrning. Dels som ett sätt att studera de sätt varpå makt inverkar på 

människors sätt att tänka och handla, dels hur särskilda styrningsformer gestaltas i modern tid 

(Moss 1998:3). Begreppet gouvernmentalité översätts ofta till styrningskonster eller styr-

ningsmentaliteter, och används som ett sätt att förstå förändringen av politisk makt och 

styrning, och klargöra det som är specifikt för modern maktutövning – makt som former av 

styrning. 

 

Frågor om makt och styrning i utvecklingen av det moderna samhället har i Foucaults 

efterföljd diskuterats flitigt inom det forskningsfält som benämns governmentality.52 Inom 

detta fält betraktas det moderna samhället och framväxten av den liberala demokratin som en 

genomgripande omvandling av maktutövning, något som enligt Foucault (1978/2003) är ett 

kännetecknande drag i den historiska utvecklingen av styrningsmentaliteter i västvärlden 

under de senaste århundradena. Med governmentality avser Foucault den tendens som under 

en längre period stadigt har lett till en typ av makt som kan kallas för styrning, och som har 

beretts företräde framför andra maktformer; kunglig makt, envälde, centrerat styre, suveräni-

tet och så vidare (1978/2003:79). Hultqvist och Petersson (1995:25) framhåller att i ljuset av 

                                                
52 Diskussion om politisk rationalitet/styrningsmentalitet förs av exempelvis Foucault (1978/2003, 1978/1991); 
Danaher (2000); Burchell, Gordon & Miller (1991); Hultqvist & Petersson (1995); Rose (1995, 1998, 1999); 
Moss (1998); Börjesson (2003); Börjesson m.fl. (2005); Palmblad & Petersson (2003); Permer & Permer (2002); 
Hultqvist & Dahlberg (2001); Fredriksson och Larsson (2007). 
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det nutidshistoriska perspektivet belyser governmentality-problematiken de varierande 

uttrycken för formerna av modern maktutövning, och Gordon (1991:7) konstaterar att 

”governmentality is about how to govern”.53 

 

Det eviga dilemmat i den liberala styrningspolitiken hävdas vara frågan om hur samklang 

mellan politiska strävanden och privata viljor ska kunna åstadkommas (Börjesson m.fl. 2005). 

Hur ska styrning etableras i vissa sammanhang och frihet i andra? Ett övergripande syfte inom 

governmentalityforskningen är att klargöra denna relation, det vill säga mellan reglering och 

gränssättning å ena sidan, och autonomi och egenansvar å den andra sidan (Hultqvist & 

Petersson 1995:33-34). Hur ska man få människor av egen fri vilja, utan tvångsmakt, att 

handla i linje med det som anses vara det allmänt goda och rätta? Denna form av styrnings-

mentalitet skiljer sig från en rad andra styrningsformer. Vi kan exempelvis handla i linje med 

det goda och rätta därför att reglerna är skapade av Gud, därför att vi vill rätta oss efter lagen 

för att undgå straff, eller att vi kommenderas att handla på ett visst sätt.  

 

Social styrning handlar enligt Palmblad och Eriksson (1995:23) om att försöka förverkliga ett 

visst utvecklingsförlopp i samhället, och de framhåller att den mångfald av sociala styrmedel 

som förekommer i ett samhälle traditionellt brukar delas upp i tre grupper. Det rör sig dels om 

administrativ styrning som karaktäriseras av förbud eller påbud, dels om ekonomisk styrning i 

form av pris- och skattepolitik. Vidare talas det om informativ eller normativ styrning, som 

genom rådgivning och utbildning syftar till att förändra värderingar och kunskaper för att 

åstadkomma en utveckling mot uppställda mål. Dessa olika former av styrning används 

förstås i olika kombinationer och inte sällan förekommer en ”sammanlagd effekt av piskan, 

pengarna och predikan” (Palmblad & Eriksson 1995:24).  

 

Flera av ovan nämnda styrningsformer bygger i viss mån på tvång och auktoritet, medan den 

styrning som problematiseras i governmentalityperspektivet, den informativa eller normativa 

styrningen, framstår i betydligt mer ”diffusa” former. Här finns nämligen val att göra, som 

innebär att man kan ansluta sig till eller bortse från den styrning som pågår. Inom flera 

områden i samhällslivet, exempelvis hälsopolitiken, råder en styrning som helt baseras på 

normgivande information, enligt Palmblad och Eriksson (1995:24). Utmärkande för denna 
                                                
53 Hultqvist och Petersson (1995:25) talar om ökad styrbarhet i den Weberska innebörden av rationalisering, det 
vill säga en omvandling av maktutövning från ett centrerat (den kungliga makten) till ett decentrerat styre (det 
moderna institutionsväsendet). Förändringarna innebär att makten liberaliseras och decentraliseras, där också 
frihetsaspekterna framhävs. 
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form av styrning är det informationsmaterial om hälsa i vårt samhälle, som framställer läsaren 

som en konsument som personligen ska sörja för sin kropp genom rätt val av livsstil. Man kan 

uttrycka det som att människor, genom olika kunskaper, övertygelser och värderingar som i 

samhället anses vara sanna, rätta och goda, vägleds att tänka och handla på vissa bestämda 

sätt. Vissa handlingar framstår som mer förnuftiga, tänkbara och bättre än andra, och reglerar 

därmed människors handlingsutrymme. Vi kan här tala om makt- och styrningsformer med 

betoning på frihet och självreglering. 

 

Den form av makt och styrning som i relation till den liberala demokratin problematiseras 

inom governmentalityfältet karaktäriseras av, enkelt uttryckt, en förskjutning av ansvar från 

stat till individ. Enligt Foucault (1978/2003) handlar den moderna maktens styrning inte om 

maktens grepp över lydiga medborgare, utan om en styrning av livet självt: om hur sanningar 

och kunskaper om livet ska göras till något eget, till en form av självreglering, så att männi-

skor väljer att handla i linje med det goda och rätta utan hot och tvång.54 I stället för en 

suverän makt, ett envälde där någon härskar och bestämmer över människors livsvillkor, talar 

Foucault om styrningsformer som besörjer och förvaltar människors liv. 

 
I kontrast till suveräniteten har styrningen inte som sitt mål styrningen i sig själv, utan befolk-

ningens välfärd, förbättring av dess villkor, ökningen av dess välstånd, livslängd, hälsa och så 

vidare; och de medel styrningen/staten [gouvernment] använder för att nå dessa mål är alla i 

någon mening immanenta i förhållande till befolkningen (Foucault 1978/2003:76). 

 

Denna politik innebär en styrning som bland annat är inriktad på att få befolkningen att 

kontrollera sina kroppar (Foucault 1976a/2002). Biopolitik som Foucault benämner den, 

kännetecknas av alla de rekommendationer som handlar om hur vi bör äta, hur vi bör vara 

fysiskt aktiva, hur vi ska uppnå hälsa, hur många barn vi bör föda eller vilken sexuell 

läggning vi bör ha. Denna ”diffusa” form av styrning karaktäriseras, till skillnad från kyrkliga 

plikter eller juridiska lagar, av att den riktas mot människors sätt att handla och tänka; mot 

vad som framstår som rimligt, rätt och eftersträvansvärt. Vi kan här tala i termer av normativ 

styrning. 

                                                
54 Foucault (1976b/2002) pekar här på två aspekter av moral. I den första läggs tonvikt på hur individen rättar sig 
efter och underkastar sig lagen för att undgå straff. Den andra, som Foucault framför allt intresserar sig för, 
handlar istället om vad som krävs av individen i förhållande till sig själv, sina handlingar, tankar och känslor 
genom vilka han/hon ska kunna konstituera sig som moraliskt subjekt. Att vara ett moraliskt subjekt kan 
innebära att individen agerar i överensstämmelse med lagar och regler, men även att individen står i ett visst 
förhållande till sig själv, att agera och vara på ett visst sätt som är karaktäristiskt för det moraliska subjektet.  
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Hultqvist och Petersson (1995:35) framhåller att människan i det nutida samhället å ena sidan 

har blivit friare i den bemärkelsen att inte längre vara förpliktigad att lita till religiösa och 

politiska direktiv. Å andra sidan menar de att det fortfarande är politiskt angeläget att 

exempelvis gynna människors hälsa, men att det för den sakens skull inte behövs hälsovårds-

inspektörer som fastställer och kontrollerar våra livsvanor. Allt sådant förväntas bestyras av 

oss själva, på frivillighetens väg. Genom utvecklingen av människans självstyre bör hon själv 

hitta medlen som främjar livet. Skulle hon svikta eller tvivla på sin egen förmåga står en hel 

stab av experter redo att framhålla vad som är önskvärda och icke önskvärda handlingar, och 

erbjuda sina tjänster för att peka ut och tillrättalägga livet; exempelvis hälsoexperter, 

motionsrådgivare, skönhetsexperter och kostrådgivare. Vi har genom denna frihet, menar 

Hultqvist och Petersson, skapat ett nytt förhållande till auktoriteter och expertis, och nya 

moraliska implikationer och förpliktelser. Rose (1998:12) framhåller att i liberala och 

demokratiska samhällssystem är styrning kopplat till vissa sätt på vilka ”fria” individer 

engageras i att styra sig själva.55 Makten kan således i detta perspektiv ses som ”relocated in 

the field of governmentality” (Rose 1999:23). Det innebär en förflyttning från auktoritativa 

maktstrukturer till en form av styrningspolitik där subjekten själva antas vara medagerande i 

sin egen styrning.  

 

Att lära sig att styra sig själv 
 

En viktig utgångspunkt i governmentalityperspektivet är således att individerna mer och mer 

avlägsnats från medborgerlig disciplinering via yttre regimer. I stället ska, som Palmblad och 

Petersson (2003:177) uttrycker det, individerna idealt sett själva vilja det rätta. Den här 

formen av styrning karaktäriseras av etablerandet av en relation mellan rekommenderade 

handlingar och individens eget ansvar att välja att handla i linje med dessa i ett visst samman-

hang – relationen mellan att styras av och att styra sig själv. En sådan självreglering innebär, 

enligt Foucault (1976b/2002), det sätt varpå individerna erfar, förstår, bedömer och handhar 

sig själva i relation till det allmänt accepterade. För att kunna leva som självstyrande individer 

                                                
55 Foucault talar här om individers frihet i relation till maktbegreppet: “When one defines the exercise of power 
as a mode of action upon the actions of others, when one characterizes these actions as the government of men 
by other men – in the broadest sense of the term – one includes an important element: freedom. Power is 
exercised only over free subjects, and only in so far they are ”free”. By this we mean individual or collective 
subjects who are faced with a field of possibilities in which several kinds of conduct, several ways of reacting 
and modes of behaviour are available” (Foucault 1982/2002:341-342). Se exempelvis Rose (1998); Permer & 
Permer (2002); Hultqvist & Petersson (1995); Palmblad & Eriksson (1995); Palmblad & Petersson (2003); 
Börjesson m.fl. (2005) för vidare resonemang. 
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måste människor, enligt Rose (1998:17), lära sig nya sätt att förstå och reflektera över sig 

själva. Rose (1998:29) framhåller att subjekten formar sin egen styrning genom olika 

självtekniker, exempelvis självförståelse, självkontroll eller självomsorg.56 Även om männi-

skor har befriats från religiösa och politiska auktoriteter, framträder nya makt- och styrnings-

former som har inverkan på subjektets tillblivelse, menar Rose. 

 

Relationen mellan styrning och självstyrning kan ses som intimt sammanlänkad med be-

greppen autonomi och frihet, där individens frihet framstår som en nödvändighet för den 

liberala styrningspolitikens funktion: ”governing individuals in terms of their freedom” som 

Rose (1998:16) uttrycker det. 57 Det innebär att individens frihet ses som en beståndsdel i 

själva styrningsprocessen. Rose (1998:13) framhåller att styrningens subjekt inte kan förstås 

utan de nya styrningsmentaliteterna som framhåller att vi handlar i termer av fria val, både i 

relation till oss själva och andra. Genom processen styrning/självstyrning har människor 

således kommit att handla och definiera sig själva i termer av en speciell föreställning om 

frihet. En frihet som, enligt Rose (1998:17), handlar om att välja. Att välja är frihet men vi 

måste också välja – därav blir vi ”tvingade till frihet”. Människor måste förstå och anta sina 

liv i termer av val: frihet blir då liktydigt med att styra sig själv.58 Detta självomsorgstema 

handlar om att vårda sig själv, och Foucault (1976c/2002:44) framhåller att egenansvaret har 

fått formen av en attityd, ett sätt att bete sig, som genomsyrar vissa levnadssätt och ”utveck-

lats till procedurer, till förfaringssätt och till recept”. 

 

I avhandlingen ser jag governmentalityperspektivet användbart genom att styrnings-

mentalitetsforskning i generella termer riktar sökljuset mot de processer som styr människor i 

en viss riktning, där frågor om hur styrning sker och vad styrningen får för konsekvenser 

uppmärksammas. Praktiker som formar speciella inställningar och som guidar människors 

handlingar i en viss riktning blir då särskilt intressant att studera. Foucault (1982/91:370) 

framhåller att utbildningssystemet är ett fruktbart studieobjekt vid analyser av styrnings-

processer genom att ”där styr man andra och lär dem att styra sig själv”. Skolans verksamhet 
                                                
56 Rose (1998:29) uttrycker: ”Technologies of the self take the form of the elaboration of certain techniques for 
the conduct of one’s relation with oneself, for example, requiring one to relate to oneself epistemologically 
(know yourself), despotically (master yourself), or in other ways (care for yourself)” . 
57 Rose (1998:13) framhåller att: ’the subjects of government’ ”[…] can not be understood without addressing 
these new ways of understanding and acting upon ourselves and others as selves ’free to choose’”. 
58 The forms of freedom we inhabit today are intrinsically bound to a regime of subjectification in which 
subjects are not merely ’free to choose’, but obliged to be free, to understand and enact their lives in terms of 
choice under conditions that systematically limit the capacities of so many to shape their own destiny (Rose 
1998:17). 

76



 77 

handlar i mångt och mycket om att lära för livet; att bli fostrad till att kunna möta det 

omgivande samhället. Inom utbildningspolitiken står följande att läsa:  
 

När samhället nu omvandlas i en allt snabbare takt kan vi i dag ännu mindre än tidigare peka ut 

vilka kunskaper som kommer att vara relevanta när dagens elever kliver ut i morgondagens 

samhälle. För all utbildning blir det därför mera angeläget att på bästa sätt stödja den lärande 

människan att själv utveckla förmågan att förstå och hantera sin framtid (SOU 1999:63a, s.58). 
 

Med ovanstående redogörelse vill jag ha sagt att governmentalityperspektivet kan tas som 

utgångspunkt och brukas som ett angreppssätt i studier av praktiker som på olika sätt reglerar 

människors livsvillkor i det senmoderna samhället. Foucault (1978/2003) framhåller att 

styrningens praktiker är mångsidiga och Gordon (1991:2) påpekar att styrningsbegreppet kan 

ses i såväl en snävare som en vidare politisk mening, rörande allt ifrån relationer i människors 

vardagsliv till relationer som rör aktiviteter på statlig nivå. Forskning inom governmentality-

traditionen bedrivs emellertid i stor utsträckning som historiskt inriktade studier där bland 

annat frågor som rör styrningsformer i en vidare politisk mening behandlas.59 Studierna utförs 

företrädesvis genom analyser av textmaterial, inte sällan av historiskt slag. Styrning av skolan 

inom ramen för governmentalitytraditionen har exempelvis studerats av Petersson och Olsson 

(2006). I en nutidshistorisk studie av utbildningspolitiska texter visas hur nya styrningsformer 

fått genomslag ifråga om hur pedagogik ska utformas. Dessa förändringar motsvaras av en ny 

syn på relationen mellan stat och individ.  

 

Det är dock mindre vanligt att med utgångspunkt i ett governmentalityperspektiv studera 

klassrumspraktiker, där samspelet mellan människor står i blickfånget. Inte heller är studier 

rörande hur styrning framträder i en undervisningspraktik vanliga utifrån ett governmentality-

perspektiv. Studier som berör styrningsmentaliteter i befintlig praktik har bland annat gjorts 

av Permer och Permer (2002) som genom observationer och intervjuer undersöker klass-

rummets moraliska ordning. Genom att anta ett makt- och styrningsperspektiv studeras hur 

elever konstitueras som moraliska och etiska subjekt i klassrumssammanhang. Vidare 

behandlar Tullgren (2004) barns lek i förskolan, som här betraktas som en arena för styrning, 

där leken ses som ett verktyg i styrningsprocessen. I observationsstudien fokuseras vad i 

barnens leksituation som blir föremål för styrning, samt vilka tekniker som lärarna använder 

                                                
59 Se exempelvis Rose (1998,1999); Palmblad & Eriksson (1995); Börjesson m.fl. (2005); Börjesson (2003); 
Olsson (1997); Hultqvist & Petersson (1995); Fredriksson & Larsson (2007). 
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för att styra barnen när de leker. Lindgren (2006) undersöker i en intervjustudie hur lärare och 

skolledare diskursivt hanterar skolans estetiska verksamhet. I ett makt- och styrnings-

perspektiv analyseras de gränsdragningar som görs i samband med skolans estetiska verk-

samhet, och hur lärare och skolledare beskriver den estetiska verksamheten.  

 

I likhet med nämnda studier är ambitionen i avhandlingen att studera hur styrning går till i en 

pågående verksamhet där människor interagerar. Syftet är att synliggöra hur styrnings-

processerna framträder i verksamheten, och vilken riktning styrningen har. Med riktning 

menar jag styrningens innehåll, det vill säga vad styrningen består av eller som Foucault 

(1978/2003:69-70) uttrycker det, vad styrningen upprätthåller och förvaltar. Det innebär att 

jag avser att studera såväl process som innehåll.  

 

I avhandlingen används således governmentalityperspektivet i studier av interaktiva hand-

lingar i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik, i syfte att studera de mekanismer, i 

termer av styrningsprocesser, som frambringar specifika subjekt och kroppar. Frågor som jag 

använder mig av är: Hur går det till när relationen mellan styrning och självstyrning iscen-

sätts, och när styrning omvandlas till självstyrning? Hur görs eleverna villiga att handla i linje 

med den ordning som anses önskvärd? Hur bör eleverna handla, vad ska eleverna lära och 

idealt sett vilja? 

 

Governmentalityperspektivets orientering mot styrning som en form av handling blir då 

centralt, vilket också ligger i linje med Foucaults (1982/2002:340) sätt att betrakta makt-

relationer som handling på handling. I och med att det är lärares och elevers handlingar som 

studeras i avhandlingen behövs ett klargörande av hur handling hanteras i det analytiska 

arbetet. 
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Analytisk hanterbarhet av interaktivt handlande 
 

Genom att avhandlingens analytiska fokus riktas mot människors handlingar i en pågående 

vardaglig praktik, är en central fråga hur jag ska kunna åstadkomma en analytisk hanterbarhet 

av makt och styrning i interaktivt handlande i det material som jag studerar. Under en lektion 

i skolämnet idrott och hälsa pågår en mängd olika handlingar och möten mellan människor i 

samma ögonblick. En behjälplig hantering av interaktivt handlande eller samhandling ges av 

Eriksson (2007) som pekar på den problematik som sociologin har haft med att hantera 

handlingsbegreppet. Han menar att när en definition av handling anges, blir följden många 

gånger att handlingen reduceras till en avgränsad handlingsenhet som får en sorts egen 

historisk status. Om handlingen betraktas som en enskild företeelse eller något individuellt 

urskiljbart, kan konsekvensen bli att det snarare är aktören än handlingarna som definieras.  

 

Det som Eriksson efterlyser är en förståelse av handlingsbegreppet som kan svara mot ett 

flöde av handlingar som vi mer eller mindre ständigt befinner oss i. I våra vardagsliv 

interagerar vi oftast inte i avgränsade handlingsenheter. När vi exempelvis stöter på enstaka 

handlingar eller handlingsfragment (när vi kommer in mitt i ett pågående samtal) försöker vi 

efter bästa förmåga rekonstruera dem till något som ingår i en hel händelse för att de ska bli 

begripliga för oss. Eriksson beskriver interaktivt handlande eller samhandling som en väv av 

handlingar, och inte som någon isolerad företeelse som är separerbar från oss själva eller sitt 

sammanhang. Den metaforiska bilden av samhandlandet kan således liknas vid ett sorts nät av 

aktörer och handlingar, där den raka handlingslinjen ersätts med rader av korsande linjer, där 

det inte finns någon egentlig början och inget egentligt slut (Eriksson 2007). Ett liknande 

resonemang förs av Potter (2002:7) som framhåller att: “Actions do not hang in space, but are 

responses to other actions, and they in turn set the environment for new actions”. Det innebär 

att makt och styrning kan studeras som ingående i ett flöde av samordnade handlingar. 

Eriksson menar att det är ur detta flöde som de fenomen framträder som i huvudsak är 

föremål för sociologins studier, som makt, distinktioner, institutioner eller utstötning. Det är 

följaktligen genom interaktivitetens former som dessa fenomen utmejslas, vilket ligger i linje 

med Foucaults (1982/2002:340) sätt att tala om maktrelationer som en helhet av handlingar 

som framkallar andra handlingar. 
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I analysarbetet utgår jag från att det är i själva situationen som olika fenomen produceras. Det 

betyder att en central utgångspunkt i mitt angreppssätt är att makt och styrning förstås som 

processer som samtidigt inbegriper både individen och det sociala sammanhang som indivi-

den tillsammans med andra är med och skapar i ett samspel. Man kan se det som att det är i 

mötet mellan människor som styrning och innehåll tar form.  

 

De olika handlingar som pågår i idrottshallen/gymnastiksalen betraktar jag således som 

sammanflätade och delar av samma process. Handlingarna är enbart separerbara analytiskt. 

Rogoff (1995) för ett resonemang där det framhålls att olika aspekter av handling är i rörelse 

samtidigt och är varandras förutsättningar.60 De olika aspekterna bör, menar Rogoff 

(1995:139), betraktas som oskiljaktiga, ömsesidigt konstituerande aktiviteter som kan vara 

fokus för analys vid olika tillfällen, men med de andra ofrånkomligt kvarvarande i bak-

grunden av analysen.  
 

I möjligaste mån handlar det om att undvika att analysera enstaka handlingsfragment som 

isolerade, då risken kan bli att situationer ’låses fast’ och bli lösryckta och skilda från sitt 

sammanhang och med detta missvisande för själva resultatet. Med inspiration från Foucaults 

genealogiska ansats koncentrerar jag analyserna på händelser, där själva sammanhanget finns 

med i analysarbetet. Vad en händelse är eller hur stort sammanhanget blir, är förstås en viktig 

fråga att beakta. Beronius (1991:16-17) framhåller att en händelse inte är något som är slutet 

kring sig självt, inget absolut, utan snarare förbindelseknuten för en rad andra händelser, som 

exempelvis innefattas av information, fakta och inträffanden av olika slag. Man kan därför 

inte studera en händelse annat än selektivt, det vill säga utifrån ett visst perspektiv. När man 

står inför ett till synes rörigt och oordnat material blir det viktigt att välja ett perspektiv som 

kan tilldela materialet en mening. På så sätt kan ett meningsfullt sammanhang skapas 

(Beronius 1991:24). Makt- och styrningsperspektivet ska ses som ett grundläggande perspek-

tiv, vilket betyder att jag närmar mig det empiriska materialet med en specifik blick. Det 

betyder att jag väljer ut ett syftesrelaterat urval av händelser. Om läraren säger ”Jobba, jobba, 

jobba!”, blir det viktigt att beakta den händelse i vilken uttalandet förekommer. Vidare blir det 

viktigt att observera hur eleverna handlar, såväl före som efter själva uppmaningen så att man 

                                                
60 Ett liknande resonemang förs av Jenkins (2000:14) som framhåller såväl förhållandet mellan som släktskapen i 
olika aspekter av sociala fenomen. Jenkins skriver exempelvis att: The three social orders – the individual, the 
interactional, and the institutional – are thoroughly interwined in each other, occupying the same space and each 
made up of embodied, socialized, individuals.  
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kan se vilken funktion uttalandet har, det vill säga vilka makt- och kunskapsrelationer som 

opererar.  

 

Det är således lärares och elevers språkhandlingar, vilka aktiviteter som utförs, samt det 

perspektiv som jag själv antar som jag betraktar som en händelse. Det är därför svårt att 

fastställa exakt när händelsen börjar och slutar. I stället för att pressa in händelser som följer 

på varandra i en orsakskedja bör man, som Beronius (1991:47) påpekar, skapa ett analytiskt 

utrymme för att kunna uppfatta dem som en ström av tillblivanden. Det är således praktiker 

eller händelser som jag finner utgöra analysens område, där intresset riktas mot att studera de 

sätt som saker görs på. I linje med Beronius (1991:75) betraktar jag inte praktiken som någon 

struktur i den mening som ofta brukar finnas inom generell sociologisk teori, utan ”en praktik 

är det som görs, en handling, en händelse”. Kort sagt; när perspektivet är valt faller händel-

serna på plats, och en sammanhängande berättelse kan börja ta form. En berättelse som söker 

få grepp om den sociala praktikens betydelse genom att studera vad som görs och de sätt som 

saker görs på – det som visar sig i handling. 

 

Analyser av det som visar sig i handling 
 
I governmentalitystudier förespråkas en form av empirisk analys som kan kallas diagnostisk. 

Att diagnostisera innebär att urskilja och särskilja, och karaktäristiska frågor inom detta fält är 

enligt Rose (1999:58): Hur har vi skapats som styrbara subjekt? Vilka antaganden om vår 

natur operationaliseras i de strategier som söker styra vårt handlande? Hur blir människan 

objekt och subjekt för styrning, fokus för normalitetens logik, mellan vansinne och förnuft, 

laglydig och kriminell, sjuk och frisk, dygdig och syndig, medborgare och marginaliserad 

människa? 
 

Det är viktigt att poängtera att i denna analytiska ansats handlar det inte om att finna en 

djupare eller sannare förståelse av mening i handlandet, som innebär att man försöker tolka 

människors avsikter eller vad de ”egentligen” tänker som skulle ligga bakom det man ser. I 

likhet med ett genealogiskt analysarbete framhåller Beronius (1991:61) att det inte handlar om 

att avkoda eller tolka specifika strategier för att upptäcka dolda motiv, eller att bedöma och 

kritisera särskilda maktallianser i avsikt att identifiera klassintressen eller att återge särskilda 

ideologiska intressen för att upptäcka verkliga objekt som ligger gömda för oss. Analysen 

orienteras i stället mot hur en verksamhet hänger samman, och vilken mening sådana 
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eventuella sammanhang kan ha utifrån olika perspektiv (Beronius 1991:61). Det innebär, som 

Rose (1999:56) uttrycker det, att argument, strategier och taktiker analyseras på dess egna 

villkor, i termer av dess egenart och igenkänning som skapas av dessa; språk och kategorier 

som används, inneslutningar och uteslutningar som utförs. Det handlar således om att i 

analysarbetet ta fasta på det som visar sig, det synliga och uppenbara, det vill säga vad som 

sägs, hur det sägs och vad som tillåts bli sagt i en specifik praktik. Att analysera det som ter 

sig och visar sig innebär analyser av hur människor använder språket och under vilka 

omständigheter detta språkanvändande utförs. Språk, mening och handling kan sägas utgöra 

en enhet i det interaktiva handlandet, vilket innebär att vi ofta omedelbart förstår vad någon 

menar, känner eller vill (Öhman 2006). Det betyder exempelvis att jag betraktar styrning som 

något som visar sig i handling, där styrning blir styrning genom att den har en viss funktion. I 

handlingen visar sig styrningens riktning och jag behöver därför inte leta efter vad någon 

egentligen avser. I en diskursanalytisk ansats betonar Foucault (1971/1993:38) vikten av att 

inte söka efter diskursens dolda eller inre kärna, att inte söka efter hjärtpunkten hos en tanke 

eller betydelser som man tror ska visa sig däri. I stället handlar det om att studera diskursen på 

dess egna villkor, hur den ter sig, dess regelbundenheter och villkoren för dess möjligheter.  

 

Jag söker således inte det som ligger bakom eller bortom vårt språkanvändande. I stället riktar 

jag analyserna mot verksamhetens specifika framställningsordning, det vill säga kunskaper 

och uttalanden som används i verksamheten, något som Rose kallar för ”regime of 

enunciation” (1999:29). Orden ses här som förbundna med det sammanhang de ingår i och det 

är i sammanhanget som orden får mening. Meningen är beroende av de framställningsord-

ningar som orden uppträder i (Beronius 1991:32).61 I denna form av empirisk analys handlar 

det om att studera ett samhällsfenomen där språk och handling står i fokus. Språket självt, 

alltid förstått som språkbruk, ses som konstruktioner av världen, där sociala fenomen som 

identiteter, relationer och uppfattningar om olika fenomen konstitueras i språket. Språk och 

handling är en nödvändig grund för hur vi förstår världen och oss själva; vad vi tänker och 

vad vi gör. Det skapar således ett perspektiv på den verklighet vi ska förstå.  

 

Utgångspunkten i min ansats är därför att människan inte är, utan ständigt blir. Det är 

blivandet snarare än varandet som fokuseras, en ständig process av tillblivanden. Praktiken 

                                                
61 Beronius (1991:32) ger här ett illustrativt exempel med orden ”röda” och ”vita”, som i en medicinsk 
framställning refererar till blodkroppar, medan de i en historisk beskrivning av den ryska revolutionen betecknar 
två motsatta politiska krafter. 
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analyseras i enlighet med den mångfald av processer som konstituerar den (Beronius 1991:75-

76). Det handlar om att få grepp om vad som sägs, vad som görs och hur det görs, där det som 

ordnas och framstår som för givet taget, förenas på ett specifikt sätt. Metoden är att beskriva 

vad en praktik gör och inte underordna den något annat, och inte förutsätta att ett mål eller 

syfte existerar som är överordnat praktiken (Beronius 1991:75). Enligt Rose (1999:43) 

handlar det om att identifiera de sätt som människor styrs på i olika praktiker, och de 

relationer till sig själva som de har tagit sig an i dessa olika praktiker, för att på så sätt kunna 

styra sig själva. 

 

Sammanfattning 
 

Avhandlingen tar sina teoretiska och metodologiska utgångspunkter i en diskursteoretisk 

tradition. I avhandlingen söker jag använda mig av två till synes ganska olikartade diskurs-

analytiska forskningsansatser för att på så sätt öppna upp för ett möte mellan den generella 

samhällsnivån och den lokala handlingsnivån. 

 

Med det makt- och styrningsperspektiv som presenteras i kapitlet följer att jag tar en rad 

grundhållningar med mig in i analysen av det empiriska materialet. Därigenom fångas den 

studerade verksamheten in med en specifik blick. En av dessa grundhållningar innebär att en 

dimension av undervisningspraktiken, som governmentalitytraditionen har pekat på i en 

generell bemärkelse, är en styrningsform som innebär skapandet av en relation mellan 

styrning och självstyrning, där individens frihet ses som en beståndsdel i själva styrnings-

processen. Det betyder att jag i mina analyser försöker identifiera styrningsprocesser och hur 

det går till när processen styrning/självstyrning iscensätts i verksamheten.  

 

I analysarbetet betraktar jag styrning som en aspekt av handling som har en vägledande 

funktion. Det innebär att jag i mina analyser söker efter handlingar som människor utför i 

interaktion och som får till följd att vissa handlingsmönster skapas eller upprätthålls. Styrning 

innebär i min studie följaktligen att en eller flera personers handlingar medverkar till att 

någon eller några andra personers handlande omorienteras, korrigeras eller förstärks i en 

specifik riktning. Betraktade på detta sätt ser jag styrningsprocesserna i undervisnings-

praktiken som vägledningar till rätta sätt att handla på, så att deltagarna ska veta hur de ska 

handla för att därigenom kunna vägleda sig själva.  
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I analyserna av styrning fokuserar jag också vad styrningen upprätthåller eller som Foucault 

uttrycker det, vad styrningen förvaltar. Det innebär att en innehållslig aspekt av under-

visningspraktiken synliggörs, vilket i studien sker genom att dels undersöka det som framstår 

som verksamhetens primära syfte, det vill säga verksamhetsfokus. Dels genom att studera 

styrningens riktning i termer av önskvärda handlingar och rätta inställningar. Styrningen 

skapar således specifika förhållningssätt till kropp, rörelse, hälsa, karaktär, etcetera, genom att 

eleverna blir delaktiga i vissa handlingar. 

 

En andra grundhållning är att jag inte betraktar makt i termer av begränsad frihet genom tvång 

och förtryck från speciella personer eller grupper i samhället, utan i termer av handlingar som 

gör att andra handlingar blir möjliga och rimliga i en verksamhet. Jag använder mig av 

Foucaults sätt att skriva om maktrelationer som ’handling på andras handling’ och som både 

’möjliggörande och begränsande’. Det innebär att jag försöker synliggöra vilka handlings-

möjligheter och handlingsbegränsningar som skapas i verksamheten. Detta gör det också 

möjligt för mig att resonera om de subjektspositioner som erbjuds, det vill säga hur villkoren 

för subjektets handlingsutrymme ser ut och därmed hur individerna konstitueras i relation till 

den verksamhet som de befinner sig i.   

 

En tredje grundhållning är att jag betraktar människors interaktiva handlande som ett nät av 

handlingar, och inte som en isolerad företeelse som är separerad från oss själva eller sitt 

sammanhang. Därför koncentreras analyserna på händelser. Det innebär att jag betraktar 

styrning som ett fenomen som kan identifieras och beskrivas först när en händelse har 

undersökts som en helhet, där styrning så att säga blir styrning genom att den har en viss 

funktion. I metodologiskt hänseende är min undersökning inriktad mot lärares och elevers 

handlingar så som de ter sig i verksamheten – hur saker visar sig i den befintliga situationen. 

 

Utifrån dessa analysers resultat avser jag att dels diskutera frågor som rör vår tids ideal om 

autonomi och självstyrning, dels resonera om de förutsättningar som makt och styrning i en 

undervisningspraktik vilar på. Därigenom kan vi klargöra vilka subjekt som är önsk-

värda/möjliga i skolans verksamheter och hur dessa processer kan kopplas till politiska 

processer utanför skolan.  
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Kapitel 3 

Studiens uppläggning och genomförande 
 
I föreliggande kapitel redogörs för studiens uppläggning och genomförande. Det som framför 

allt kommer att behandlas är valet av metod, hantering av forskningsetiska frågor, under-

sökningens förberedelser och utformning, studiens analysförfarande samt min egen roll i 

forskningsarbetet.  

 

Videoinspelning som metod 
 
I avhandlingen riktas fokus mot hur styrningsprocesser och innehållet i skolämnet idrott och 

hälsas undervisningspraktik framträder i samspelet mellan de individer som deltar i verksam-

heten. Genom att människors handlingar i en undervisningspraktik står i blickfånget och 

analyserna riktas mot hur individerna skapar, framställer och formar ett innehåll, har jag 

använt mig av videoinspelat material. 

 

Video som forskningsmetod är av tekniska skäl en förhållandevis ny företeelse som ännu inte 

är särskilt grundligt beskriven i forskningslitteraturen, både vad gäller videofilmningens 

utförande och förslag på tillvägagångssätt vid analyser av det inspelade materialet (Rønholt 

m.fl. 2006:15). Video som metod har emellertid fått en växande utbredning inom en rad olika 

forskningsfält, inte minst när det gäller interaktionsanalyser av olika slag.  

 

Videobaserade interaktionsanalyser kan i generella termer sägas syfta till att studera 

processer, och hur meningar och betydelser skapas i relationella samspel i bestämda 

kontexter. Inom pedagogisk forskning är det företrädesvis handlingar och samtal i klassrum 

eller på arbetsplatser som fokuseras, för att på så sätt undersöka processernas betydelse för 

deltagarnas konstruktion av mening och lärande, eller hur identitet och kön konstitueras i den 

aktuella situationen. Rønholt m.fl. (2006:91-92) delar in interaktionsanalysen i fem forsk-

ningstraditioner; kontextanalys, kommunikationsanalys, handlingsritualanalys, konversations-

analys och diskursanalys. Diskursanalys behöver inte nödvändigtvis handla om sociala 

situationer och befintliga praktiker. Men delar av det diskursanalytiska fältet, som denna 

avhandling hämtar inspiration från, handlar om att synliggöra och förstå den sociala inter-

aktionens betydelse för hur olika fenomen konstitueras.  
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Till skillnad från det lingvistiska forskningsfältet, där metodutvecklingen först och främst är 

orienterad mot undersökningar av verbal kommunikation, inbegrips inom interaktions-

analysen även kroppsliga handlingar och uttryck i såväl metodutvecklingen som i under-

sökningen (Rønholt m.fl. 2006:17). I en sådan ansats framstår videokameran som ett givande 

redskap. När även kroppen och dess uttryck uppmärksammas i förståelsen av sociala proces-

ser blir det påfallande hur stor betydelse presentationer av det verbala har fått i forskningen i 

förhållande till presentationer av det kroppsliga. Rønholt m.fl. (2006:97) framhåller att oavsett 

om man studerar hur diskurser, makt eller identitet konstrueras i social interaktion torde den 

icke verbala kommunikationen ha lika stor betydelse som den verbala kommunikationen, men 

att det för tillfället är svårt att hitta utvecklade metoder för att undersöka exempelvis kropps-

uttryck, mimik eller gester. Det vore möjligt att beskriva kroppens rörelser, uttryck, mimik 

och gester minutiöst, men det skulle, enligt Rønholt m.fl. (2006), bara ge mening när dessa 

kroppshandlingar beskrivs i relation till egna eller andras verbala uttryck.  
 

I mina analyser är det inte mimik och gester som står i fokus, men de är behjälpliga i för-

ståelsen av verksamhetens innehåll, i synnerhet i samband med olika uttalanden. De kropps-

liga uttrycken gör således att vissa yttranden får en särskild innebörd. Analyser av video-

inspelat material kan då underlätta förståelsen av det som sägs och görs genom att språket 

sätts i ett sammanhang. Uppmaningar som exempelvis ”Kom igen!” och ”Ta i lite till!” får en 

specifik betydelse när man kan se vad som händer och sker i samband med yttrandena. Det 

blir således möjligt att komma åt betydelsen av språket genom att i analysen väga in de 

omständigheter där människor använder språket. Potter (1996) framhåller vikten av den 

sociala interaktionens innehåll och menar att genom studier av en befintlig praktik kan 

förståelsen av uttalanden grundas på den förekommande interaktionen. Mina analyser 

innefattar såväl kroppshandlingar som talhandlingar, förstått som händelser i en vidare 

mening. Det innebär att analyserna riktas mot vad som sägs och görs i generell bemärkelse, 

och inte företrädesvis mot enskilda detaljer i vare sig språkbruk eller individers mimik, gester 

och kroppsuttryck. De analyserade kroppshandlingarna beskrivs framför allt i termer av 

rörelseaktiviteter, exempelvis vilka fysiska aktiviteter som pågår under lektionerna.  

 

En problematik som framhålls av ett flertal författare när det gäller videoinspelade klassrums-

studier är att läraren är den som talar mest i undervisningssituationen, och så är även fallet i 
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min studie.62 Men även om det är läraren som framför allt kommunicerar verbalt så menar jag 

att lärare och elever handlar, interagerar och kommunicerar såväl verbalt som kroppsligt i det 

institutionaliserade sammanhanget. Det innebär att det som sägs och det som görs (handling 

på handling) formar händelser som tar en viss riktning och innefattar vissa budskap. Det är 

lärarens uttalande i relation till elevernas agerande, eller vise versa, som utgör analysens 

kärna. Jag betraktar således hela undervisningssituationen som en interaktionsprocess genom 

att undervisning består av sociala processer av olika slag där människor möts, och där 

relationer mellan lärare och elever, och mellan elever iscensätts på olika sätt. Interaktions-

processen kan beskrivas på två plan. Dels på ett empiriskt plan som utgörs av människor som 

möter varandra i ett visst rum. Dels på ett analytiskt, där exempelvis diskursiva ordningar, 

maktrelationer och styrningsprocesser kan studeras. Videoobservationer ger möjlighet att 

fånga dessa olika sammanhang, det vill säga relationen mellan olika former av möten, 

handlingar och uttryck: 

 
Video anvendt som redskab til observation af idrætsundervisning kan ikke blot dokumentere 

faktiske hændelser og fungere som hjælp for hukommelsen, men gør det også muligt at erkende 

sammenhænge i undervisnings- og læreprocesser og at nå til en dybere erkendelse af de sociale 

interaktioners betydning (Rønholt 2006:124). 

 

När man som observatör står mitt i situationen är det svårt att hinna fånga det som händer. 

Videoinspelningarna avslöjar att det är så mycket mer att se än det som omedelbart kan 

uppfattas på plats. Min undersökning avser att studera handlingar situerade i en praktik, vilket 

möjliggör en specificerad beskrivning av vad som sker i handling. Det innebär att analyserna 

inte behöver ta utgångspunkt i vare sig det individuella eller det institutionella, utan att i 

stället sätta själva relationen mellan dessa i fokus. Videoinspelningar framstår därmed som en 

optimal metod om man vill undersöka processer och innehåll i människors interaktiva 

handlingar i en undervisningssituation. 

 

Att komma ”tätt inpå” 
 

Genom videobservation kan man som forskare få tillgång till förstahandsintryck och man 

kommer nära den sociala praktiken där människor interagerar. Potter (2002:12) menar att 

                                                
62 Wright (2000a); Rønholt (2002b); Skolverket (2005). 
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en fördel med videoinspelat material är det som han benämner ”the dead social scientist test”, 

vilket innebär att det som studeras är en ”verklig” situation och således inte konstruerat av 

forskaren själv. Med det menas att det som undersöks skulle ha ägt rum och blivit av på 

samma sätt även om forskaren hade försovit sig eller cyklat omkull på väg till inspelning-

arna.63 Rønholt (2006:125) menar att metoden ger autentiska förstahandsintryck av en praxis, 

vilket inte kan fångas genom exempelvis intervjuer. Även Patton (2002:262) framhåller att 

videoinspelat material, till skillnad från exempelvis intervjuer, experimentella situationer och 

textmaterial, möjliggör ”firsthand experience” och: 

 
Observers can arrive at a more comprehensive view of the setting being studied than if forced to 

rely entirely on secondhand reports through interviews (Patton 2002:264). 

 

Jag vill emellertid inte påstå att videoinspelat material skulle vara närmare en sorts verklighet 

än det material som skapats av forskaren själv, exempelvis enkätresultat och intervjusvar. 

Olika materialtyper ger svar på olika frågor. I analyser av såväl institutionella texter som 

videoinspelningar är det möjligt att studera ett innehåll i termer av diskursiva produktioner. 

Skillnaden består framför allt i att videoinspelat material ger möjligheten att studera själva 

processen, det vill säga hur det går till när ett innehåll konstitueras i handling. 

 

Enligt Aspelin (1999) är ett tungt vägande skäl till att använda sig av videoteknik det att det 

sociala samspelet i en verksamhet är en så pass innehållsrik process att den är svår att fånga in 

genom enbart observationer. Med hjälp av ett videoinspelat material kan såväl detaljer som 

helheter fångas, och det blir möjligt att om och om igen studera det som händer i verksam-

heten. Det upprepande tittandet på materialet kan leda till nya upptäckter och under analys-

arbetets gång kan nya frågor ställas som gör att analyserna kan kompletteras efter hand. Min 

erfarenhet av analysarbetet är att vissa händelser som från början verkade oväsentliga och 

icke relevanta för studien, vid senare tillfälle framstod som mycket betydelsefulla och högst 

relevanta. Rønholt framhåller att:  

 
Uden det levende billedmateriale ville det vaere vanskeligt detaljeret at analysere bevaegelser og 

den verbale kommunikations betydning deltagerne imellem. Videooptagelser er et meget infor-

mativt og fascinerende materiale, fordi det gengiver en detaljeret og kompleks virkelighed, som 

                                                
63 Självklart kan det påverka verksamheten att någon filmar, men det jag menar här är att lektionerna hade blivit 
av oavsett om jag var där eller inte.  
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vi i dagligen har svaert ved at fastholde ved hjaelp af notater og hukommelse (Rønholt, 

2002b:201). 

 

Även om intentionen är att med videokameran fånga såväl en helhet som enskilda situationer, 

blir en total redogörelse för vad som händer under en lektion omöjlig. I detta myller av 

händelser är det förstås flera samtal och ett antal händelser som forskaren går miste om. 

Videokameran kan inte registrera allt. Även om mycket kan fångas blir det avgränsade 

”verklighetsbilder”, dels beroende på hur mycket kameravinkeln kan fånga upp, dels genom 

de val av händelser som fokuseras. Kamerablicken representerar på så sätt ett bestämt 

perspektiv som bland annat avgörs av kamerans placering i rummet, inställning av linsen och 

val av fokus (Nielsen 2006:190). Videoinspelningar skapar därmed ett utvalt datamaterial och 

ger en avgränsad bild av den situation som observeras.  

 

En svårighet som uppstår när man använder sig av videoinspelat material är att få syn på 

kontinuitet och förändring, det vill säga att i enskilda inspelade lektioner finns en avsaknad av 

diakroni. Hur får man fatt i varaktigheten? Jag vill dock framhålla att om man finner fre-

kventa tal- och handlingsmönster i flera lektioner, kan en bild av det dominerade och priori-

terade ges. Varje lektion bidrar med att upprätthålla eller förändra normer, regler, konven-

tioner och identiteter, och om intresset riktas mot hur dessa fenomen konstitueras blir inte 

frågor om kontinuitet och förändring viktiga i sig. Historien spelar förstås roll genom att den 

påverkar vad som görs under den enskilda lektionen. Om man vill få fatt i det historiska i 

klassrummet, får man luta sig mot andra studier som gjorts inom fältet.   

 

Videoinspelningar som metod rymmer således både möjligheter och begränsningar. Jag vill 

dock framhålla möjligheten med att komma tätt inpå den ”verkliga” situationen, vilket 

möjliggör en specificerad beskrivning av vad som sker i handling. Videoinspelningar gör det 

möjligt att dokumentera påtagliga händelser, såväl kroppshandlingar som talhandlingar, och 

bildsekvenserna kan ses om och om igen. Med hjälp av videoinspelat material, menar jag att 

det blir möjligt att fånga lärares och elevers handlingar i skolämnet idrott och hälsas under-

visningspraktik, för att på så sätt undersöka hur såväl processer som en innehållslig dimension 

tar form, och hur specifika subjekt och kroppar skapas i den sociala praktiken. Jag betraktar 

dock inte videoinspelningstillfällena som enbart en insamling av data, utan tillfällen där man 

kommer nära möten och dialoger mellan människor, ett socialt samspel med allt vad det 

innebär för såväl analys som forskningsetik. 
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Urval 
 
De videoinspelningar som används i studien är genomförda inom ramen för en nationell 

utvärdering av hur skolämnet idrott och hälsa gestaltas i grundskolor och gymnasier i Sverige 

(Eriksson m.fl. 2003). Regeringen formulerade uppdraget till Skolverket, och genomfördes 

vid institutionen för idrott och hälsa, Örebro universitet. Statistiska centralbyrån gjorde ett 

obundet slumpmässigt urval av Sveriges skolor. Urvalet bestod av 200 grundskolor (N=200) 

och 100 gymnasieskolor (N=100) till vilka rektors- och lärarenkäter skickades ut. Vidare 

valdes slumpvis 30 skolor ut, där elevenkäter utfördes64. Utifrån dessa 30 skolor utfördes 

ytterligare ett slumpmässigt urval av 5 skolor där intervjuer och videoinspelningar genomför-

des. Det är från dessa 5 skolor som avhandlingens empiriska material är insamlat. Samman-

lagt har 15 lektioner i idrott och hälsa från skolår 2–9 spelats in. Totalt har tolv lärare, fyra 

kvinnor och åtta män, i olika åldrar medverkat. Studiens empiriska material har en rik 

geografisk spridning där skolor från storstad, mellanstora städer och glesbygd är re-

presenterade.  

 

I samband med urvalsförfarandet skickades brev ut till skolledare och lärare i idrott och hälsa 

med en förfrågan om skolans deltagande i projektet. Alla fem skolor var positiva till att 

medverka. Flera telefonsamtal med lärare och skolledning för planering av tid och dagar 

följde därpå. Lärarna i idrott och hälsa utsåg förutsättningslöst några klasser som kunde filmas 

under den överenskomna dagen. De ombads dock att inte utse klasser där det fanns barn som 

levde med skyddad identitet. 

 

Forskningsetiska frågor 
 
Videoinspelning som forskningsmaterial aktualiserar frågor om etik och sekretess, inte minst 

gäller det vid videoinspelningar av barn och ungdomar.65 Forskningsetik handlar bland annat 

om respekt för andra människors integritet. Potter (2002) behandlar denna fråga och fram-

håller att den etiska aspekten blir särskilt viktig när det gäller videoinspelningar, genom att 

man ger sig in i människors privatliv på ett annat sätt än i exempelvis enkätmaterial. Att 

                                                
64 I utvärderingen genomförs även läroplans- och arbetsplansanalyser, lärarintervjuer, samt analyser av 
läromedel och media. Utvärderingen i sin helhet är utgiven vid Örebro universitet: Skolämnet Idrott och hälsa i 
Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002. Institutionen för idrott och hälsa (2003).  
65 Se Almqvist m.fl. (2003) för ett utförligt resonemang om forskningsetiska frågor som rör videoinspelningar av 
barn och ungdomar.  
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forskning utförs på ett vetenskapligt och kvalitativt sätt innebär både forskningskrav och 

individskyddskrav. Vetenskapsrådets (2004) forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning behandlar djupgående dessa frågor. Inom individskyddskravet 

finns fyra uppmaningar: informationskravet, vilket innebär att alla berörda ska informeras om 

vad studien handlar om; samtyckeskravet, där deltagarna ska ge sitt samtycke till medverkan; 

konfidentialitetskravet som betyder att uppgifter om de undersökta personerna ska förvaras så 

att obehöriga inte kan ta del av dem och nyttjandekravet som gäller att uppgifterna endast får 

användas med det forskningssyfte som deltagarna samtyckt till. 

 

Jag ansökte om etisk prövning av studiens genomförande till den etiska kommittén vid Örebro 

universitet. Alla studier där barn och ungdomar medverkar kräver tillstånd från för-

äldrar/vårdnadshavare. Hur detta tillstånd ska begäras är dock inte fastställt. I mitt fall valde 

jag mellan aktivt eller passivt samtycke. Det förra innebär att ett konkret svar i form av ja 

eller nej krävs från alla föräldrar/vårdnadshavare. Det senare innebär att de föräld-

rar/vårdnadshavare som inte samtycker till videoinspelningarna svarar på det utskickade 

brevet. Å ena sidan framstår kravet på aktivt samtycke som mest eftersträvansvärt då man 

som forskare är försäkrad om att alla tagit del av utskicket. Å andra sidan kan en rad svårig-

heter uppstå vid kravet på aktivt samtycke. Jag har själv arbetat i skolan och vet hur svårt det 

är att få in svarsbrev från alla föräldrar/vårdnadshavare i en klass. Om ett aktivt svar krävs av 

alla kan det bli svårt att ’komma till skott’, det räcker med att ett svar saknas för att film-

ningen inte ska kunna genomföras. Mina argument för passivt samtycke till den etiska 

kommittén var att undersökningen inte gällde enskilda barn. Genom att filmningen inte heller 

skulle upprepas vid flera tillfällen behövdes ingen kodning och inga personuppgifter, och 

barnens namn var inte av intresse för studien. Även om lärarna säger förnamnen på eleverna 

vid flera tillfällen under lektionerna används inte dessa namn i transkriberingen. Vidare 

tillförsäkrades att detaljerad information skickades ut till föräldrar/vårdnadshavare där 

anonymitet garanterades och där ingen enskild individ skulle komma att identifieras. Genom 

att jag filmade en vardagssituation som eleverna var vana vid framkallades inte någon 

främmande eller okänd situation, och jag bedömde därför att inget barn skulle komma att 

utsättas för obehag eller skada vid filminspelningarna. Vidare bad jag lärarna utse klasser som 

var lämpliga att filma för att försäkra mig om att särskilt känsliga klasser inte skulle utses. 

Svaret från den etiska kommittén blev ett godkännande av det passiva samtycket. 
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Därefter skickades brev till föräldrar/vårdnadshavare med information om utvärderings- och 

forskningsprojektet, samt en förfrågan om tillstånd att få videofilma undervisningen i idrott 

och hälsa där deras barn skulle komma att delta (se bilaga 1). I brevet informerades om att de 

elever och lärare som filmas kommer att vara anonyma i undersökningen och att inga namn 

och inget annat som skulle kunna användas för att identifiera särskilda personer, skulle 

nämnas i de skriftliga rapporterna. Vårdnadshavarna upplystes om att videofilmerna skulle 

förvaras i ett låst brandsäkert skåp. Med ett följebrev ombads föräldrarna/vårdnadshavarna att 

meddela om de inte ville att deras barn deltog i forskningsprojektet (svarskuvert bifogades). 

De kunde även kontakta mig för frågor genom att ringa, skriva eller skicka e-post. Muntlig 

information på föräldramöten har även getts av rektorer och lärare vid tre av de fem utvalda 

skolorna. 

 

Av de drygt trehundra utskick inkom tio svar där föräldrar/vårdnadshavare eller elev inte 

samtyckte till videoinspelning. Dessa tio elever var utspridda på sex olika klasser. Några av 

de elever som inte samtyckte var inte närvarande vid filmtillfället, och i de klasser där det 

endast var en elev som inte fick filmas blev det inga svårigheter. I en klass var det tre elever 

som inte fick filmas, då uppstod problem och jag fick framför allt koncentrera mig på att 

dessa elever inte skulle komma med på filmen. Detta gjorde att jag under denna lektion endast 

hade en kamera igång, där jag framför allt fokuserade på lärarens tal och handlingar. Under en 

lektion där det var två elever som avböjt medverkan var vi två personer som filmade med var 

sin kamera. 

 

En angelägen fråga som jag inom ramen för forskningsetiken finner viktigt att lyfta fram är 

lärarnas situation. Försäkran om barnens och ungdomarnas anonymitet och integritet finner 

jag inte problematiskt i den studie som jag genomfört. Dilemmat, som jag ser det, är hur 

lärarna upplever situationen när han/hon läser om sig själv. Lärarnas anonymitet inför andra 

är säkrad, men de handlingar som studeras i verksamheten och som lärarna själva är en del av, 

granskas kritiskt för ett specifikt forskningssyfte och framställs på ett speciellt sätt i det 

skrivna materialet. Vad forskaren gör med andra människors liv ser jag som en viktig 

forskningsetisk fråga. Hur lärarna upplever den bild som skildrar deras arbete och verksamhet 

är en fråga som inte behandlas i någon större utsträckning i de forskningsetiska diskussio-

nerna. Lärarnas handlingar förvandlas av forskaren till ”empiriskt data” som placeras in i helt 

andra sammanhang än det ursprungliga; från komplexa iakttagelser till ett logiskt, akademiskt 

språk (Ehn & Klein 1994:76-77). Trots att lärarna i studien informerats och lämnat samtycke 
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till den egna medverkan, hade jag kunnat vara ännu tydligare med upplysningen om denna 

överföring, och att citat kan komma att användas som gör att de kan identifiera sig själva i det 

nedskrivna materialet. Det är en svår uppgift att, som Ehn & Klein (1994:51) framhåller, 

förena det vetenskapliga intresset för andra människor med önskan om att göra dem gott. 

 

I detta sammanhang framstår en annan känslig fråga som är viktig att hantera, nämligen att 

vara försiktig med uttalanden som i skriven text kan upplevas kränkande för lärare och elever. 

Talspråket har en annan form än skriftspråket, och i linje med Quennerstedt. A. (2006) vill jag 

framhålla vikten av att ta hänsyn till att de personer som frivilligt gör att studier kan genom-

föras inte känner sig förödmjukade av det språkbruk som används i skriven text.66 Det handlar 

därför om att i möjligaste mån ge rättvisa åt beskrivningar och citat. Det innebär att man som 

forskare måste vara vaksam på det som överförs till skriftspråk så att inte de individer som är 

delaktiga i den studerade verksamheten misskrediteras. Det är också viktigt att ha i beaktande 

att det som sägs mellan lärarna och eleverna noteras av en utomstående person vid ett tillfälle. 

Hur lärarens och elevens relation ser ut, och vad som hänt under alla år i gympasalen har en 

utomstående person inte något begrepp om. Denna avsaknad av diakroni kan leda till 

förvanskningseffekter i det analytiska arbetet och det krävs därför en medvetenhet om att man 

som forskare kommer in i en pågående verksamhet som har historiska barlaster.  

 

Genomförande 
 
Före besöket på de fem utvalda skolorna, gjordes provfilmningar av två lektioner i idrott och 

hälsa vid en annan skola. Det blev mycket lärorikt, dels med avseende på tekniska detaljer i 

form av hur kameran fungerade med sladdar, batterier och knappar, dels själva filmtekniken i 

form av vinklar, avstånd och ljudkvalitet. Vid insamlingen av empiri på de utsedda skolorna 

spelades samtliga lektioner in i sin helhet på videoband och två kameror användes vid varje 

inspelningstillfälle utom vid ett. En kamera stod påslagen i ett hörn av salen i syfte att fånga 

helheten av verksamheten. Den andra kameran bar jag med mig i rummet och med den 

filmade jag olika typer av interaktiva processer, det vill säga situationer som uppstod mellan 

elever och lärare, eller elever emellan. Rønholt (2002) benämner filmtekniken där helheten 

fångas för ”diffus observation”, och tekniken där specifika händelser fångas upp ”fokuserad 

                                                
66 Patton framhåller att: It’s important to protect those who honour us with their stories by participating in our 
studies (Patton 2002:416). 
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observation”. Genom att filma aktiviteter på närmare håll, blev också ljudupptagningen bättre 

än med den kameran som stod påslagen i hörnet.67 Vid ett tillfälle glömde jag att ta av linsen 

på en kamera, då var det en fördel med två kameror vid inspelningstillfället.  

 

En viktig fråga att diskutera i sammanhanget är det som benämns forskningseffekt, det vill 

säga huruvida forskaren och videofilmningen påverkar aktiviteten i klassrummet.68 Jag 

upplevde att varken lärarna eller eleverna tog notis om mig eller kamerorna i någon större 

utsträckning. De var alla i full gång med sina aktiviteter. I en klass med yngre elever kom 

dock några elever fram till kameran och gjorde ”peace-tecken”, och det var tre elever som sa 

”filma mig, filma mig” i ca fem minuter vid lektionsstarten. Jag filmade dessa elever några 

minuter sedan var fokuseringen på kameran överstökad. Liknande erfarenhet har gjorts av 

Fink-Jensen (2006:268) som påtalar hur eleverna var upptagna av filmkameran i början av 

lektionen, men efter några minuter var de helt sysselsatta med de aktiviteter som förekom i 

musikundervisningen. I en annan klass fanns elever som själva ville prova att filma, vilket 

inte var några som helst problem. Samtliga lärare uppgav att de inte hade planerat något extra 

vid inspelningstillfället. De framhöll att de genomförde lektionerna enligt den ordinarie 

planeringen. 

 

Genomförandet av filminspelningarna fungerade i stort sett bra. Detta tack vare mycket 

tillmötesgående och engagerade lärare och skolledare. Samtliga lärare har varit hjälpsamma, 

positiva och samarbetsvilliga. De flesta lärare har varit intresserade av att diskutera och dryfta 

en rad spörsmål om skolans värld under raster och lunchpauser. I rollen som utomstående 

observatör har jag vid flera tillfällen slagits av lärarnas sätt att bemöta elever och genomföra 

lektioner i en krävande arbetsmiljö som ställer stora krav på ett professionellt yrkesliv. 

 

                                                
67 Vid transkriberingen av det inspelade materialet var det vid några tillfällen svårt att höra vad läraren och 
eleverna sade på grund av att musik spelades under stora delar av lektionen. Vid dessa inspelningstillfällen hade 
det varit lämpligt att ha extra mikrofoner och en särskild ljudinspelningsutrustning. 
68 Inte sällan framhålls i metodlitteratur att: ”The presence of the observer almost always affects the behaviour 
of the participants. The researcher must be aware of this and try to reduce the disturbance” (Thomas m.fl. 
2005:297). Jag vill dock framhålla svårigheten med att avgöra i vilken utsträckning forskningsprocessen 
påverkas. Forskningseffekten, menar jag, går inte att lösa fullt ut. Med det perspektiv som tas som 
grundläggande utgångspunkt i avhandlingen skulle man kunna vända på resonemanget och framhålla fördelarna 
med en eventuell påverkan. Kanske lärarna anpassar sig till min närvaro och därmed handlar i linje med vad som 
framstår som politiskt korrekt, och planerar undervisningen efter den accepterade, erkända diskursen. En 
undervisningssituation följer heller inte, som Rønholt (2006:127) framhåller, en perfekt, genomförd plan då den 
ingår i en institutionaliserad verksamhet som troligtvis varken forskaren eller videokameran kan påverka. 
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Transkribering 
  

Inspelningstillfällena och transkriberingen betraktar jag som de första delarna i själva 

analysarbetet. Genom att själv vara på plats och genomföra filmningen utifrån en rad olika 

frågeställningar börjar den egna tankeverksamheten ta form. Trots att jag tog några lektioner i 

redigering där jag lärde mig att föra över filmerna på datorn och klippa in olika sekvenser 

inom olika kategorier, blev jag sittande vid videon och teven och spolade VHS band fram och 

tillbaka. Det handlade om att lära känna materialet, att titta på filmer, transkribera, titta på 

filmer och transkribera om och om igen för att på så sätt fånga in den studerade verksamheten 

med en specifik blick. Hur skulle jag omvandla allt det jag såg till skriven text? I möjligaste 

mån försökte jag att skriva ner allt som sades och gjordes under lektionerna. Det framstod 

dock något lönlöst att transkribera 60 minuters innebandyspel, när en elev knöt skorna, eller 

hur tekniken i fotbollsfinten såg ut. Vad som var relevant att transkribera stod i relation till 

studiens syfte och frågeställningar, med andra ord, att genom transkriberingen göra en 

inventering av materialet i relation till de teoretiska perspektiven och utgångspunkterna. 

Ordagrant skrev jag ner vad som sades i verksamheten och med ett vardagligt språk beskrev 

jag även vad som gjordes, det vill säga vilka aktiviteter som utfördes under lektionerna. Det 

innebar att jag noterade såväl talhandlingar som kroppshandlingar, och försökte att integrera 

tal- och rörelsehandlingar i samma situation. I relation till denna avhandlings syfte och 

frågeställningar såg jag det inte som nödvändigt med ett detaljerat transkriptionssystem. Inom 

exempelvis lingvistiskt inriktade studier sker ofta transkriberingen med hjälp av symbol- och 

teckensystem i syfte att återge små nyanser i språket. Jag bedömde att det inte skulle tillföra 

analysarbetet något extra genom att exempelvis göra tidslinjer och andningspauser då jag inte 

var ute efter att undersöka hur människor fungerar i interaktion, utan hur processer och 

innehåll skapas i människors handlingar. Det skrivna materialet gjordes därför enkelt och 

”rakt av” där sammanhanget som handlingarna var en del av omsorgsfullt beaktades. De 

utvalda händelserna som transkriberades betraktade jag som berättelser, och de valdes därför 

att de sa något om avhandlingens syfte och frågeställningar.  

 

I det transkriberade materialet markerades delar av texten och noteringar gjordes vid kanterna 

i syfte att framhålla betydande delar. Denna metod benämner Layder (1998:53) ”pre-coding” 

vilket innebär att vissa händelser helt enkelt framstår som betydelsefulla, utan att man har en 

bestämd uppfattning om varför de verkar högst intressanta. I andra fall har jag låtit mina 

associationer utmynna i preliminära rubriceringar och beteckningar. Exempel på sådana 
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rubriceringar var interaktion lärare och elev, interaktion lärare och skolklass, interaktion elev 

och elev, innehåll och aktiviteter, vad ska läras, privilegierade kunskaper, förgivettaganden, 

tal om kropp, normer, riktlinjer och regulariteter för att nämna några.69 Sätt att provisoriskt 

ordna materialet benämner Layder (1998:53) ”provisional coding”, och denna första 

kategorisering modifieras, överges eller bekräftas sedan under analysarbetets gång. 

 

Förfarandet ska dock inte förstås som ett förutsättningslöst arbete, eller ”open-coding” som 

det ibland talas om i metodlitteratur. I linje med Layder vill jag framhålla det orimliga i att 

hantera det empiriska materialet med ett ”clean slate ” (Layder 1998:54), vilket inte sällan 

hävdas inom Grounded theory där forskaren föreslås närma sig forskningsfältet utan på 

förhand formulerade frågeställningar och problem, det vill säga med ett ”fläckfritt förflutet”. 

Rønholt m.fl. (2006) framhåller att interaktionsanalys inte sällan utförs utan att explicitgöra 

ett teoretiskt underlag, och författarna rekommenderar att man tydliggör fokus och ställer 

frågor till det inspelade materialet och de händelser som har fångats upp. Jag möter således 

inte det empiriska materialet opåverkat av de begrepp och perspektiv som ligger till grund för 

studien, snarare vägleder det analysarbetet. Därmed undviks risken för naiv empirism där data 

så att säga talar för sig självt eller där materialet i sig ”föreslår” kategorier: “it refuses to 

endorse a naive empiricism in which the data are thought to speak for themselves and suggest 

codes and categories” (Layder 1998:54-55). 

 

Analysförfarande 
 
Analysarbetet är en skapelseakt. Vid skrivbordet ska materialet omvandlas till en veten-

skapligt godtagbar text. Det ska som Ehn och Klein (1994:11) påpekar bli en logisk analys av 

personliga möten och upplevelser, av samtal och svårbegripliga händelser. Trots att vår 

kanske starkaste upplevelse av den verksamhet som vi studerat är dess instabila och splittrade 

karaktär, ska den i nedskriven text ge sken av ordning och systematik. Analysarbetet är därför 

en ganska omfattande och rörig process som inte alltid följer en bestämd ordning, eller som 

ansluter sig till vedertagna riktlinjer. När vi står inför ett till synes oordnat material blir det 

                                                
69 I detta skede framstod klart att interaktionen företrädesvis sker mellan lärare och skolklass, det vill säga att det 
framför allt är läraren som talar till eleverna. Det sker förhållandevis lite kommunikation mellan eleverna, utom i 
de fall där aktiviteterna kräver att de arbetar två och två. Även Wright (2000b) framhåller i sina observationer av 
idrott- och hälsa lektioner att lärarna är de som talar mest under lektionerna och i studier gjorda av Eriksson m.fl. 
(2003, 2005) framhålls att dialog, samtal och reflektion sällan förekommer i undervisningspraktiken.  
 

96



 97 

viktigt att välja ett perspektiv som kan tilldela materialet en mening. På så sätt kan vi skapa ett 

meningsfullt sammanhang (Beronius 1991:24). Det perspektiv som jag använder mig av, 

governmentalityperspektivet, ska ses i betydelsen grundläggande perspektiv, som medför en 

koncentration på vissa fenomen i det omfångsrika materialet. 

 

Governmentalityperspektivet erbjuder inte någon bestämd metod för analysarbetet. Snarare är 

det framför allt de teoretiska utgångspunkterna som ger drivkraft åt analysen. Det innebär att 

med det makt- och styrningsperspektiv, samt sättet att betrakta människors interaktiva 

handlande som presenterades i kapitel 2, följer att jag tar en rad grundhållningar med mig in i 

analysen av det empiriska materialet. Därigenom fångar jag in den studerade verksamheten 

med en specifik blick. Analysarbetet har på detta sätt ramats in av vissa utgångspunkter från 

det perspektiv som jag använder mig av (se sammanfattning kapitel 2). Det sätt som jag väljer 

att hantera själva analysförfarandet på, har likheter med det av Layder utvecklade angrepps-

sätt som benämns ”adaptive theory” (Layder 1998). Det innebär ett öppet och flexibelt sätt 

som kan anpassas till studiens perspektiv, syfte och frågeställningar, framför en etablerad 

metod som är utprovad och utvärderad, men som kan medföra en rad begränsningar. 

 

Studiens övergripande ledmotiv är att studera människors handlingar i ett makt- och styr-

ningsperspektiv. Detta perspektiv använder jag för att undersöka hur människors handlingar 

vägleds, det vill säga hur människor bör tänka och handla i tillvaron, eller som Gordon 

(1991:2) uttrycker det: ”a form of activity aiming to shape, guide or affect the conduct of 

some person or persons”. Det innebär att jag arbetar med två övergripande analysteman; dels 

analyser av hur styrningsprocesser framträder i verksamheten, dels vilken riktning styrningen 

har, det vill säga vad styrningen upprätthåller eller som Foucault (1978/2003) uttrycker det: 

vad styrningen förvaltar. Dessa två teman löper som en röd tråd genom hela analysförfarandet 

och är i det empiriska materialet olika aspekter av samma process. Jag betraktar därmed 

styrningsdimensionen och den innehållsliga dimensionen som enbart analytiskt separerbara.  

 

I analysarbetet försöker jag att bryta ner de ”stora teoriernas” centrala begrepp till något 

empiriskt hanterbart, det vill säga skapa bryggor mellan den teoretiska grundhållningen och 

empirin. På så vis blir makt- och styrningsperspektivet en metod, men också något som anger 

ett undersökningsfält som alstrar frågor som: Hur visar sig makt och styrning i den praktiska 

verksamheten? Hur går det till när relationen mellan styrning och självstyrning iscensätts? 

Hur går det till när eleverna förväntas bli delaktiga och ta ett eget ansvar? Hur går det till när 
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ett visst vetande skapas? Hur bör eleverna handla, och vad ska eleverna lära och idealt sett 

vilja? Styrningsprocesser och riktning är således centrala sökljus vilket betyder att mitt 

analysarbete är färgat av mina metodologiska utgångspunkter, det vill säga grundhållningar 

som ger fokus åt analysen. Med andra ord; jag bearbetar materialet med de verktyg som jag 

har för att på så sätt hitta en väg som fungerar för avhandlingens intressen, syfte och problem. 

 

Skeendena under analysarbetets gång kan ibland framstå som osammanhängande. I det 

praktiska arbetet blir händelseförloppen inte alltid tydliga, vilket gör det svårt att säga när en 

händelse slutar och när något annat tar vid (Layder 1998:28). Den principiella metod som har 

använts i studien är ett diskursanalytiskt förfaringssätt där processen av inneslutning och 

uteslutning fokuseras. Foucault (1971/1993) framhåller att det handlar om att identifiera de 

samordnade sätten att tala, tänka och handla i ett specifikt sammanhang och Burr (1995) 

menar att analysen bör fokusera det som skapar en viss version av något, ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen på. Betoningen ligger på, som Börjesson (2003:35) skriver, ett 

bestämt sätt. Det uttrycks på ytterligare ett sätt av Säljö (1999:85) som framhåller vikten av 

att identifiera ”ingredienser” i de praktiker som frambringar bilder av vår värld. Denna metod 

kan ses som en specifik aspekt av diskursanalys som karaktäriseras av en komparativ 

strategi.70 I en sådan analys används en jämförande teknik; språkanvändandet jämförs med 

andra tänkbara språkanvändanden som i sammanhanget kan anses möjliga och rimliga. 

Genom processen av inne- och uteslutning kan verksamhetens diskursiva ordning identifieras. 

I detta analysarbete identifieras dels regelbundenheter och återkommande mönster av vad som 

sägs och görs i verksamheten, dels studeras brotten, det vill säga det som bryter mot de 

regelbundna handlingsmönstren. Genom att synliggöra brotten kan den regelbundna ord-

ningen klargöras. Foucault framhåller i Diskursens ordning att regelbundenhet tjänar som 

analysens princip och står i ett motsatsförhållande till originalitet (Foucault 1971/1993:38). 

Vidare påpekar han vikten av att fokusera händelser och möjlighetsvillkor i analysarbetet. De 

frågor som ligger till grund för det arbetet är: Vad är det som berättas, anges och konstateras i 

verksamheten, och hur går det till? Vad framstår som regelbundenheter, och när och i vilka 

sammanhang uppstår brotten?  

 

Efter ett övergripande analysarbete, som går som en röd tråd genom hela analysförfarandet, 

genomförs analyserna med hjälp av preciserade frågeställningar. Genom att skolans verksam-

                                                
70 Se Winther -Jørgensen & Phillips (1999); Östman (1995). 
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het kan antas stå för såväl ett kunskapsinnehåll som ett socialisationsinnehåll riktas analyserna 

mot följande områden: (i) Explicit verksamhetsfokus; Vad är undervisningspraktikens 

explicita syfte?; (ii) Styrningsfokus och styrningsinnehåll; Vilket är styrningens fokus? Hur 

går det till när processen styrning/självstyrning iscensätts? Vilka normer i termer av attityder 

och inställningar skapas i verksamheten? (iii) Repertoarer av styrningstekniker; Hur ser 

styrningsrepertoarerna ut som ska möjliggöra elevernas självreglering? (iv) Kroppsliga 

subjektspositioner; Hur går det till när ett visst vetande om kroppen skapas? 

 

Analysområde 1: Explicit verksamhetsfokus 

En institutionaliserad verksamhet kan sägas vara fokuserad på någonting, den har ett primärt 

syfte. Bland allt det som sägs och görs i skolans ämnesundervisning finns det vissa saker som 

är viktigare än andra, något som Östman (1995) benämner ämnesfokus. I detta analysområde 

söker jag det som inkluderas i verksamheten i termer av vad som framstår som det väsentliga i 

undervisningspraktiken. Genom en granskning av hela materialets regelbundenhet utkristalli-

seras ämnesundervisningens primära syfte, det vill säga verksamhetsfokus.  

 

Analysområde 2; Styrningsfokus och styrningsinnehåll 

Inom detta analysområde studeras verksamhetens styrningsfokus och styrningsinnehåll. 

Burchell m.fl. (1991) framhåller att analyser av styrning ofta riktas mot praktiker och 

aktiviteter som innefattar olika former av vägledning. Rose (1998:13) framhåller att styr-

ningens subjekt inte kan förstås om man inte tar sig an de nya styrningsmentaliteter som 

framhåller att vi handlar, både i relation till oss själva och till andra, som om vi hade ett fritt 

val, och där frihet handlar om att styra sig själv.71 Analyserna riktas här mot hur det går till 

när processen styrning/självstyrning iscensätts i verksamheten. Men andra ord; hur eleverna 

förmås handla på ett önskvärt sätt med hjälp av olika vägledningar – att styras av och att styra 

sig själv. De centrala frågorna i detta analyssteg är: Hur går det till när eleverna blir delaktiga, 

tar ett eget ansvar och utnyttjar sin frihet att styra sina handlingar i riktning mot det önsk-

värda? Hur görs eleverna villiga att handla i linje med den ordning som anses önskvärd? Här 

analyseras även styrningens riktning; Vilka normer skapas i handlingarna i verksamheten. 

Med normer avses vilka inställningar och attityder som framstår som rätta i verksamheten. 

Analyserna riktas mot olika handlingssätt i termer av “rätta” inställningar, det vill säga 

handlingar som skapar en speciell hållning (skötsamhet, uppförande) hos individerna, något 
                                                
71 Rose (1998:13) framhåller att: ’the subjects of government’, ” […] can not be understood without addressing 
these new ways of understanding and acting upon ourselves and others as selves ’free to choose’”. 
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som Rose benämner taktiker för ”the conduct of conduct” (Rose, 1998:12). Det innebär fokus 

på det som framstår som önskvärt eller icke önskvärt, positivt eller negativt, helt enkelt de 

handlingar som rekommenderas och visar sig som rätta i verksamheten. Här har jag hämtat 

inspiration från Foucault (1976b/2002:25) som skriver att moral innebär en uppsättning 

värden och regler för handling som rekommenderas till individerna, förmedlade genom 

institutioner av olika slag, så som familjen, skolan eller kyrkan.  

 

Analysområde 3; Repertoarer av styrningstekniker 

I detta analyssteg görs en fördjupad analys av de handlingar som vägleder eleverna i en viss 

riktning, eller uttryckt i governmentalitytermer, analyser av specifika styrningstekniker som 

stödjer och främjar arbetet med självstyrningsprocessen. Den övergripande frågan är: Hur ser 

styrningsrepertoarerna ut i mitt material som ska möjliggöra elevernas självreglering? Det 

innebär att analyserna koncentreras på de yttranden och handlingar som gör att vissa saker 

framstår som givna, det vill säga hur normer naturaliseras och hur de handlingar ser ut som på 

olika sätt skapar eller upprätthåller vissa handlingsmönster. Det är således den retoriska 

organisationen av språk och handling som studeras och analyseras i ett handlingssamman-

hang, där analysen riktas mot tolkningsrepertoarer i termer av hur beskrivningar, skildringar 

och yttranden formuleras i den specifika kontexten (Wetherell & Potter 1992:90).  

 

Analysområde 4; Kroppsliga subjektspositioner 

Det fjärde analysområdet har jag tilldelat ett eget kapitel (kapitel 5). Analyserna av styrning 

riktas här mot de kunskaper som vägleder eleverna mot ett visst lärande om kropp som 

prioriteras i undervisningspraktiken. Det innebär fokus på hur kroppen framställs i verksam-

heten, det vill säga handlingar som styr i riktning mot vissa sätt att se på och förstå kroppen. 

Analyserna fokuseras således på hur kroppsliga normer skapas genom hävdandet av en viss 

kunskap och som möjliggör specifika kroppsliga subjektspositioner. De övergripande 

frågorna inom detta analysområde är: Vilka beskrivningar, förklaringar, och framställningar 

görs om kroppen och vilka kroppsliga budskap följer genom åberopandet av den specifika 

kunskapen? Hur går det till när ett visst vetande om kroppen skapas och hur görs vissa 

kunskaper om kroppen möjliga? Vad kan och måste göras? 

 

Under analysarbetets gång har jag strukturerat upp arbetet i ovanstående områden, även om de 

vid flera tillfällen har överlappat varandra. Ambitionen är att redogöra för analyserna av det 

empiriska materialet i en sammanhängande text, och för att öka läsbarheten har jag strävat 
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efter att undvika upprepningar av olika händelser. I stället för en noggrant strukturerad och 

ordnad redogörelse har jag emellanåt skildrat den osammanhängande oordning som man 

faktiskt möter i videoobservationerna. Jag har, som Ehn och Klein (1994:37) rekommenderar, 

även försökt att återge dialoger i ett socialt sammanhang. De urval av händelser och citat som 

beskrivs är strategiskt framlyfta exempel i avsikt att visa vad som händer i verksamheten, och 

hur det händer. Det analyserade materialet är omfångsrikt, vilket gör att endast en begränsad 

mängd dialoger och händelser kan tas med i den färdiga texten. De händelser och citat som 

jag återger i avhandlingen är i stor utsträckning karaktäristiska händelser som är frekvent 

återkommande, ”typiska” yttranden och handlingsmönster, och de ska förstås mot bakgrund 

av mina teoretiska perspektiv. Utsnitten är således teoretiskt motiverade. I vissa fall presen-

teras kortfattade beskrivningar, i andra längre händelseförlopp. Presentationerna syftar till att 

exemplifiera, tydliggöra, konkretisera och illustrera avhandlingens syfte och frågeställningar. 

 

Min egen roll i analysarbetet 
 
Den utgångspunkt jag tagit i avhandlingen är att ingen forskning står helt utanför ’diskursens 

ordning’. Genom en rad olika samhälleliga normer och värderingar är vi alla i någon mån 

inneslutna i vissa sätt att betrakta tillvaron. Permer och Permer (2002) för ett resonemang om 

hur forskaren är en del av kulturen och därför delar många erfarenheter och förgivettaganden i 

den situation som undersöks. Det väcker frågan om det är en fördel att i stor utsträckning vara 

insatt i det område som studeras. Jag har själv arbetat som idrottslärare i tolv år på grund-

skolan och i linje med Permer och Permer (2002) vill jag framhålla att å ena sidan kan en 

professionell erfarenhet skärpa mottagligheten och man förstår det som händer i verksam-

heten på ett snabbt och självklart sätt. Det ligger en trygghet i att vara bekant med miljön, 

ämnesområdet, aktiviteterna och fackspråket. Genom att vara insatt i området behöver jag inte 

bekymra mig om vad exempelvis flåkatt, ljushopp eller killerball innebär. Verksamhetens 

jargong och språkbruk är välkänt, vilket kan ses som en nödvändighet för att kunna förstå 

verksamheten. Å andra sidan kan alltför mycket förkunskaper och erfarenheter på området 

hindra forskarblicken; om jag i förväg har ett visst sätt att betrakta verksamheten på, vad ser 

jag då? Ett exempel på detta visar sig vid transkriberingen av det inspelade materialet. Vid ett 

flertal tillfällen skriver jag att eleverna arbetar intensivt eller att några elever är mycket fysiskt 

aktiva, och andra mindre. Frågan är på vilka grunder som jag bedömer att eleverna arbetar 

intensivt? Jag som forskare, min egen blick, är sprungen ur vissa sätt att tänka och handla, det 
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vill säga att jag i ett visst sammanhang har lärt mig att värdera vad som exempelvis är ett mer 

eller mindre aktivt handlande. Jag bär således med mig värderingar och kategoriseringar 

samtidigt som jag konstituerar dessa. Svårigheten i analysarbetet, som jag ser det, ligger i 

intentionen att skildra beskrivningar och händelser så att de engagerar och känns igen för en 

utomstående läsare, utan att göra egna värderingar av det som undersöks. Ehn och Klein 

(1994:47) framhåller emellertid att det praktiskt taget är omöjligt att skriva om människor och 

verksamheter utan att använda värdeladdade begrepp. I möjligaste mån har jag försökt att 

göra beskrivningarna av det empiriska materialet igenkännbara och begripliga utan alltför 

mycket värderande. Men, som Ehn och Klein (1994:12) uttrycker det: ”det går inte att 

beskriva andra utan att avslöja sig själv”. 

 

Givet det perspektiv som jag antar i avhandlingen ser jag emellertid inte mina tidigare 

erfarenheter som något hinder. Även om jag studerar händelser i en verksamhet som jag själv 

varit en del av sker det med andra ögon. Jag har försökt att ställa mig främmande inför det 

självklara och rikta en rad nya frågor till det kända. I linje med Beronius (1991:23) vill jag 

understryka att vi ofrånkomligen är en del av det vi studerar, inte bara en distanserad 

åskådare. Hur vi kommer att erfara vårt studieobjekt är beroende av vad vi gör när vi studerar 

det, och hur vi gör det. I observationsstudier är forskaren en sorts deltagare i andras liv 

samtidigt som man observerar det (Ehn & Klein 1994:10). Jag menar att som forskare står 

man inte stilla i en position, utan pendlar mellan att med inlevelse ”stå inne” i diskursen för 

att på så sätt förstå vad olika yttranden betyder, och samtidigt med distans ”kliva ur” 

diskursen för att förstå den analytiska nivån i generell bemärkelse. Att ”stå inne” betyder att 

jag lika väl som läraren och eleverna känner verksamheten och vet vad det exempelvis 

innebär att vara fysiskt inaktiv eller aktiv. Att ”kliva ur” innebär att analysera vad exempelvis 

kategoriseringar som aktiv för med sig. Det är enligt Ehn och Klein (1994:26) ett veten-

skapligt konststycke att förena inlevelse och distans, som ska fångas och omskapas i text. 

Men först därigenom möjliggörs alternativa sätt att tänka och handla.72 Reflexivitet är en 

central term i den filosofiskt präglade metoddebatten, och handlar om forskarens självmed-

vetenhet i mötet med ”forskningsobjektet” (Ehn & Klein 1994:10). Forskarens reflexivitet 

innebär en medvetenhet om de egna positionerna, att man skapar sitt ämne och påverkar den 

                                                
72 Börjesson m.fl. (2005:46) för ett resonemang om reflexivitetens löfte, och i en översättning av Deacon 
(2003:95) framhålls: ”Strategin med att ifrågasätta det bekanta och luckra upp mönstren av vårt förflutna, måste 
– för att vara effektiv, i en och samma rörelse luta sig emot och slå om kull; verkligen är det så, att den endast 
kan lyckas ifrågasätta en etablerad historieskrivning – utan att bortförklaras som irrelevant – om den samtidigt 
genomför en rigorös undersökning som i någon utsträckning upprätthåller det som håller nuet samman”. 
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verklighetsbild som beskrivs, samt att de kunskaper som frambringas är beroende av det 

perspektiv man intar.73 Därför kan alla skildringar betraktas som konstruktioner som ständigt 

öppnar upp för nya tolkningar.  

 

Ytterligare en aspekt som känns angelägen att dryfta är intentionen med forskningsansatsen. 

Forskningens grundläggande motiv är i mångas ögon att vara förbättrande eller att skapa 

förändringar i en specifik riktning, det vill säga normativ i betydelsen av att vilja skapa något 

bestämt bättre. Inom skolämnet idrott och hälsa kan vi tänka oss aktörer på flera olika nivåer, 

exempelvis kursplaneförfattare, idrottslärare, elever, pedagogiska och medicinska forskare, 

politiker eller lärarutbildare, som har olika roller inom verksamhetsfältet. Som forskare har 

jag inte för avsikt att rikta kritik eller ställa mig på någons sida, varken de ”underordnades” 

eller ”överordnades”. I avhandlingen, och med det perspektiv som jag använder mig av, är 

avsikten på inga villkor att kritisera enskilda aktörer. Min intention är att vara klargörande 

och visa på tendenser i det samtida samhället. Jag formar en berättelse och ger en represen-

tation av världen bland andra möjliga representationer och skapar på så sätt kunskaper om hur 

makt och styrning framträder i en praktisk verksamhet. På så sätt bidrar forskningen med att 

synliggöra förutsättningar, förhållanden och tillstånd som kan medverka till en fördjupad 

kunskap att arbeta utifrån. Sådan kunskap kan användas av många aktörer inom verksam-

hetsfältet. Ämnesområdet skildras således på ett visst sätt, som kan öppna upp för nya sätt att 

förstå verksamheten. Med det makt- och styrningsperspektiv som jag bär med mig in i 

avhandlingen blir det möjligt att anta: 

 
 A critical attitude towards those things that are given to our present experience as if they were 

timeless, natural, unquestionable […] (Rose 1999:20). 

 

Det handlar således om ett sätt att förhålla sig, som möjliggör en kritisk hållning utan att för 

den skull tala om hur det borde vara genom att komma med några sannare eller bättre 

lösningar. Jag instämmer således med Foucault när han skriver att: 

 

 

                                                
73 Reflexivitet kan förstås som tänkandet om sig själv, ett arbete som handlar om att förstå sin egen förståelse 
och vara medveten om vad som sker i analysarbetet. Konkret innebär det att forskaren som observerar iakttar sin 
egen observation och begrundar sitt tänkande och ifrågasätter varför resultatet av studien ser ut som det gör (Ehn 
& Klein 1994:80). Vardagslivets reflexivitet innebär att människor funderar över sin identitet och sitt beteende, 
men också över det faktum att de funderar på dessa saker (Ehn & Klein 1994:75). 
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I am not looking for an alternative, you can’t find the solution of a problem in the solution of another prob-

lem raised at another moment by other people […] My point is not that everything is bad, but that everything 

is dangerous, which is not exactly the same as bad. If everything is dangerous, then we always have some-

thing to do (Foucault 1982/1991:343). 

 

Avgränsningar 

  
I ett analysarbete finns det förstås många tänkbara ingångar att laborera med, och det är av 

förklarliga skäl vissa saker som inte tas i beaktande i ett avhandlingsprojekt. När man studerar 

ett fenomen sker det med nödvändighet utifrån ett visst perspektiv, och det låter sig inte göras 

att betrakta något från alla vinklar och vrår på en och samma gång. Det val av perspektiv som 

man anlägger kastar därmed ljus på vissa saker och låter andra ligga i mörker. Då det 

huvudsakliga intresset i denna avhandling riktas mot hur makt- och styrningsprocesser 

framträder i verksamheten, hur de mekanismer ser ut som skapar vissa typer av yttranden och 

handlingsmönster, samt dessas betydelse för konstitueringen av kroppar och karaktärer i 

generell mening, har jag uteslutit att analysera bestämda utfall av dessa processer i termer av 

klass, kön, etnicitet och ålder.  

 

I min bearbetning av materialet har jag dock varit öppen för att behandla resultatet utifrån 

dessa kategorier om det har visat sig uppträda betydelsebärande skillnader. Visar det sig 

exempelvis att styrningsprocesser eller kroppskonstituering framträder på helt skilda sätt i år 2 

och år 9, mellan könen eller mellan olika etniska grupper har detta förstås uppmärksammats. 

Visar det sig vara likartat har detta också beaktats. Men med min generella linje om hur 

processer ser ut och hur ett innehåll skapas, där centrala frågor handlar om ”hur går det till?”, 

tar jag inte klass-, kön- och etnicitetsperspektivet som utgångspunkt för analys, och inte heller 

studerar jag roller, institutionella missförhållanden eller aktörers avsikter i verksamheten. Att 

undersöka enskilda individers intressen och intentioner hör inte till analysens syfte, utan 

avsikten är att studera vilka former för interaktion som är i rörelse, vilka styrningsprocesser 

som sker och vilka normer som skapas. 
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Kapitel 4 
 
En vädjan till viljan 
 
I nedanstående resultatkapitel redogörs för analyser av skolämnet idrott och hälsas under-

visningspraktik. I fokus för analysen står såväl process som innehåll, vilket innebär analyser 

av hur styrningsprocesser framträder i verksamheten samt vilken riktning styrningen har (se 

kapitel 3 för en utförlig beskrivning av analysstegen). 

 

Ett forskningsarbete anses bli trovärdigt genom tydliga redogörelser för metoder och teore-

tiska perspektiv. Patton (2002:262) framhåller även vikten av att beskriva platsen där 

observationerna görs. Därför ges först en kort sammanställning av de inspelade lektionernas 

karaktär och innehåll för att på så sätt ge en bild av de platser och människor som jag som 

forskare mött. Avsikten är att sätta in läsaren i det sammanhang som filmningen sker i, för att 

därigenom levandegöra den miljö som studeras. Det handlar om att ge läsaren möjlighet att 

följa studiens tillkomst och förstå dess konstruktion. För en utförlig beskrivning av de 

inspelade lektionerna, se bilaga 2. 

 

Dörren till gymnastiksalen 
 

Att studien genomförs i skolan, i en idrottshall eller gymnastiksal, blir inte tillräckligt tydligt i 

sammanhanget. Vi har alla troligtvis olika föreställningar om hur en idrottshall/gymnastiksal 

kan se ut och vad som görs under lektionerna i idrott och hälsa. Min intention är att i generella 

termer beskriva lektionerna så igenkännbart som möjligt genom att berätta om de människor 

som är inblandade, skildra stämningar och redogöra för de aktiviteter som äger rum.  

 

Lektionerna kan beskrivas som varierande, omväxlande och skiftande i karaktär och innehåll. 

Inte minst beroende på att miljöerna rör sig från stora nybyggda sporthallar till äldre små 

gymnastiksalar. Elevernas ålder varierar mellan 8 och 16 år. Storleken på klasserna skiftar, 

från ca 15 till 28 elever i varje klass. Under de flesta lektioner är det gemensam undervisning 

för pojkar och flickor, men vid fyra tillfällen är det uppdelat flickor för sig och pojkar för sig. 

I några klasser är minoriteten svensktalande. Sammantaget är tolv lärare med under inspel-

ningarna, fyra kvinnor och åtta män. Stämningen och atmosfären under lektionerna framstår i 
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allmänhet som god och trivsam. Vid några tillfällen skulle man kunna uttrycka det som rörigt 

och stimmigt, eller som en form av organiserat kaos.  

 

De olika aktiviteter som bedrivs har jag kategoriserat enligt följande. Bollaktiviteter i termer 

av bollekar och bollspel förekommer på åtta av de femton inspelade lektionerna 

(1,5,8,9,10,11,13,14). Aktiviteter i form av styrka och konditionsträning äger rum på sju lektioner 

(1,2,3,4,6,7,15). De två lektioner som består av hopprepsträning i kombination med styrke-

träning sätts under denna kategori då lärarens uttalade syfte med hopprepsträningen är att det 

är bra träning och motion. Gymnastik/redskapsövningar utförs vid två lektionstillfällen (12,13) 

och lekar som inte är i form av bollek förekommer på tre lektioner (1,11,12). De aktiviteter som 

genomförs under de inspelade lektionerna ger givetvis inte en helhetsbild av det innehåll som 

bedrivs i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik i Sveriges skolor. Utvärderingar av 

ämnet visar att det förekommer en mängd olika aktiviteter i verksamheten (Eriksson m.fl. 

2003; Skolverket 2005). 

 
För att kunna avgöra hur den bild av lektionsinnehållet som jag återger överensstämmer med 

tidigare undersökningar har jag jämfört innehållet i det filmade materialet med flera andra 

studier.74 I utvärderingen av skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor tillfrågas lärarna om 

vilka aktiviteter som är vanligast i deras undervisning (Eriksson m fl.2003, Skolverket 2005). 

Resultaten visar att bollaktiviteter av olika slag är mest förekommande, följt av lekar, träning 

och motion. Därefter anges gymnastik/redskap. I Olin (1995) framgår att undervisningen i 

årskurs 8 domineras av aktiviteter som bollspel, gymnastik och styrketräning, och Sandahl 

(2004) visar att bollspel tillsammans med gymnastik och konditions- och styrketräning är de 

vanligast förekommande aktiviteterna. 

 

I jämförelse med ovanstående undersökningar finner jag att innehållet under de inspelade 

lektionerna inte framstår som avvikande, annorlunda eller sällan förekommande, utan 

representerar vanliga aktiviteter i ämnet. 

 

I nedanstående resultatredovisning beskrivs inledningsvis ämnesundervisningens uttryckliga 

syfte. Genom att styrningsformer är relaterade till diskursiva ramverk finner jag det angeläget 

att starta med en redogörelse av undervisningspraktikens explicita verksamhetsfokus. Därefter 

                                                
74 Quennerstedt (2006); Sandahl (2004); Meckbach (2004); Larsson & Redelius (2004a); Eriksson m.fl. (2003); 
Svartling-Widerström (2005); Skolverket (2005). 
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redovisas undervisningspraktikens styrningsfokus och styrningsinnehåll, samt hur processen 

styrning/självstyrning framträder i verksamheten. I samband med denna redogörelse visas 

även hur normer i termer av goda karaktärer, inställningar och attityder skapas i verksam-

heten. Därpå följer en fördjupad analys av de handlingar som vägleder eleverna i en viss 

riktning, nämligen specifika styrningstekniker som stödjer och främjar arbetet med självstyr-

ningsprocessen. Avslutningsvis görs en sammanfattning av resultatet. 

 

Explicit verksamhetsfokus: Fysisk ansträngning 
 
Bland allt det som sägs och görs i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik finns det 

vissa saker som framstår som viktigare än andra. I den studerade verksamheten framträder 

fysisk ansträngning som det explicita syftet i de aktiviteter som utförs. Avsikten med denna 

fysiska ansträngning är framför allt att åstadkomma fysiologiska träningseffekter, som 

utvecklandet av muskelstyrka och kondition. Nedan ges ett antal illustrationer som visar hur 

undervisningspraktikens explicita verksamhetsfokus tar form.  

 

Läraren och eleverna samlas vid lektionens början: 

 
Lärare (lektion 7): Idag ska vi hoppa hopprep, det är lite övningar som vi ska göra. Vi ska inte bara stå rakt upp 

och ner utan vi ska göra lite olika övningar. Man blir trött och man blir svettig, det är det som är meningen. […] 

Vilken sport man än sysslar med fotboll, ishockey så har man nytta av detta. Inte bara för boxare utan även andra 

idrotter, fotboll, hockey, brottning, ja vad man nu sysslar med. Det gäller som bra motion, tänk på det, hur bra 

träning som helst. Det är hur bra som helst. Mycket bra för fotarbetet. Vi börjar värma upp lite.  
 

Musiken sätts på och uppvärmningen består av olika varianter på svikthopp, följt av arm-

hävningar75, sit-ups och tänjningar till lugn musik. Därefter följer hopprepsinstruktioner och 

pojkarna som går i år 9 tränar på själva hoppandet.  

 
Lärare (lektion 7): Nu kan ni hoppa hur ni vill, bara ni är igång i två minuter utan att stanna. 

Pojke: Det är jobbigt. 
Lärare: Jadå, det är träning. 

 

                                                
75 Begreppet ”armhävning” kommer att användas genomgående i texten, även om jag är medveten om att många 
skulle benämna denna övning för ”push-up”. Den övning som jag avser är när händer och knän eller fötter är i 
golvet och armarna böjs och sträcks successivt. 
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Efter övningen uppmanas eleverna att ta djupa andetag, sträcka upp armarna i taket, ”skaka 

loss” armar och ben.  
 

Lärare: Är det jobbigt? Hur går det?  

Elever (ett flertal): Ja.  

Lärare: Det är bra det. 

 

Vikten av fysisk ansträngning visar sig genom att läraren uttrycker att det är en icke önskvärd 

handling att ”bara stå rakt upp och ner”. Istället framhålls att ”det är lite övningar som ska 

göras” som ”man blir trött och svettig” av. Under aktivitetens gång uttrycker en elev att ”det 

är jobbigt”, som bemöts med en bekräftelse från lärarens sida: ”Jadå, det är träning”. När det 

är träning så är det alltså jobbigt. Då eleven uttrycker att ”det är jobbigt” handlar denne i linje 

med det önskvärda genom att uppmärksamma det jobbiga i hopprepshoppandet. Då läraren 

sedan ställer frågan: ”Är det jobbigt?” riktas uppmärksamheten till elevernas egen bedömning 

av situationen och de görs på så sätt delaktiga i det som förväntas. När eleverna svarar ”Ja” på 

frågan, befästs det som bra av läraren. Det är bra att det känns jobbigt. Genom att fråga om 

det ”jobbiga” och konstatera att det är bra, fokuseras en viss aspekt av aktiviteten: den fysiska 

ansträngningen. Det kan konstateras att frågeformuleringar av detta slag, exempelvis ”Är det 

jobbigt?” är vanligt förekommande i verksamheten. I ett styrningsperspektiv kan denna typ av 

frågeformuleringar förstås som att ett samförstånd ska åstadkommas om att fysisk ansträng-

ning är och ska vara jobbigt. Det framstår som viktigt att eleverna uppfattar insikten om det 

jobbiga som inifrån kommande, det vill säga sprungna från dem själva, för att på så sätt kunna 

utveckla ett egenansvar. På frågan om det är jobbigt svarar eleverna ”Ja”, vilket kan ses som 

ett önskvärt utfall genom att dialogen resulterar i att eleverna känner det rätta – att det ska 

vara jobbigt med fysisk aktivitet. Att aktiviteten upplevs som jobbig, och att bli trött och 

svettig framstår som ett primärt syfte. 

 

Vidare framgår av händelsen ovan hur aktiviteten hopprep motiveras genom att ”det gäller 

som bra motion” och att det är ”hur bra träning som helst”. Aktiviteten motiveras också 

genom ”vilken sport man än sysslar med […] så har man nytta av detta”, genom att det är 

”mycket bra för fotarbetet”. Motivet för att hoppa rep är således den nytta som det har; dels är 

det bra träning, dels är det bra för utövandet av vissa specifika idrottsgrenar. Genom att 

motivera hopprepshoppandet utifrån dess nytta för andra idrottsaktiviteter uttrycks en generell 

förväntan om att alla elever håller på med någon form av idrott och därför behöver träna 
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fotarbete. Denna generella föreställning uttrycker att individer bör vara fysiskt aktiva på sin 

fritid. 

 

De begrepp som huvudsakligen inkluderas i den beskrivna händelsen är ”jobbigt”, ”träning”, 

”trött”, ”svettig” och ”motion”. Det innebär att träningseffekter, i termer av styrka och 

kondition, ska uppmärksammas i utförandet av aktiviteterna. När vissa saker yttras och påstås 

är det andra saker som inte yttras och påstås. Det som sägs står i relation till andra möjliga sätt 

att tala. Upprepningen av begrepp som ”jobbigt”, ”svettigt” och ”motion”, kan ses som ett sätt 

att förstärka en viss betydelse. Vikten av att träningseffekter ska komma till stånd framhålls 

även genom poängterandet av att ”hålla igång i två minuter utan att stanna”. Betydelsen av att 

hålla igång visar sig också då läraren instruerar en övning där eleverna ska hoppa springande 

utefter långsidan för att sedan jogga tillbaka. Eleverna utför övningen en gång och stannar 

sedan vid kortsidan av väggen. 
 

Lärare: Vänta lite, det är inte bara en gång. Hur många gånger? 
Pojke: Tre gånger. 
Lärare: Nej tio gånger.  
Pojke: Tio gånger!?  
Lärare: Ja, tio gånger. Nu kör vi, kom igen!  
 

Att det inte bara är en gång utan tio gånger som övningen ska utföras, visar vikten av 

ihållande aktivitet. I detta sammanhang kan man anta att aktiviteten måste upprepas för att det 

ska bli en träningseffekt. Meningen är att man ska bli trött och svettig, därför måste aktivite-

ten utföras gång på gång. Även här förekommer ett yttrande i frågeform: ”Hur många 

gånger?” Då eleverna utför övningen en gång och sedan stannar, sker inte en omedelbar 

korrigering från lärarens sida. Eleven ska genom frågandet helst själv komma fram till det 

rätta svaret, vilket i sammanhanget varken är en eller tre gånger, utan tio. 

 

Vikten av att hålla igång och jobba hela tiden, framhålls även då eleverna jobbar två och två 

vid hopprepsaktiviteterna. Den ena i paret hoppar rep och den andre gör armhävningar under 

ett visst tidsintervall för att sedan byta övning med varandra. Det är viktigt att eleverna är 

snabba i bytet mellan övningarna:  

 
Lärare (lektion 7): Håll igång, bra kört, kom igen! Snabba byten! Byt lite snabbare. Jobba hela tiden. Hela tiden 

jobbar vi. Ni ska försöka att vara igång, ni ska inte stanna. Kom igen! 
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Efter denna uppmaning sker bytena snabbare. I exemplet ovan ser vi att det önskvärda är att 

”hålla igång” och ”jobba hela tiden”. Det är inte bra att vara långsam eller stanna upp under 

aktivitetens gång. Att stå still och vara inaktiv är icke önskvärda handlingar, vilket även visar 

sig på följande sätt under en lektion med kondition och styrketräning:   

 
Lärare (lektion 3): Det är inte meningen att man ska göra tre gånger och sen inte orka mer, och sen stå stilla på 

sin station. Det är viktigare att man kör hela tiden än att man står stilla och väntar. Kom igen nu! 

 

Inaktivitet framstår som något som måste stävjas i verksamheten och passivitet blir föremål 

för korrigering. Ett sådant tillfälle är då en elev uppenbart har minskat på takten vid styrke-

träningen och läraren riktar sig till eleven: 

 
Lärare (lektion 1): Kom igen nu då! Du får ta i lite! 

 

Eleven ökar på takten efter denna uppmaning. Att fysisk ansträngning framstår som något 

centralt i verksamheten framhålls genom vikten av upprepad aktivitet. Under en lektion med 

styrketräning har eleverna, flickor i år 9, kört ett varv runt på alla stationer och agerar som om 

de vore klara med aktiviteten.  

 
Lärare (lektion 3): Två varv skulle ni göra. Kom igen nu, ni är väl inte trötta än, va? Ta i lite till! Kör hårt! 

 

Eleverna gör ytterligare ett varv på styrketräningsbanan. Under slutet av varvet börjar 

eleverna att sakta ner något på tempot. De har en station kvar på styrketräningen och läraren 

ropar:  

 
Lärare (lektion 3): Kom igen! Kom igen! Kämpa nu, det är sista. 

 

I händelsen ovan ser vi påståendet eller frågan ”ni är väl inte trötta än, va?” Detta uttalande 

visar på något icke önskvärt; att vara trött i ett så tidigt skede. Även om eleverna är trötta bör 

de ”komma igen”, ”ta i lite till” och ”kämpa”. Dessa uppmaningar är regelbundet åter-

kommande uttryck under de flesta lektioner och används framför allt för att entusiasmera till 

att ta i lite extra även om det känns jobbigt och tröttheten redan har inträtt; ”Kämpa nu, det är 

sista”. 
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Med ovanstående händelser har jag velat framhålla att fysisk ansträngning är verksamhetens 

uttryckliga primära syfte. I den fokus på fysisk ansträngning som framstår som central i 

verksamheten är det framför allt träningseffekterna som bör uppmärksammas i utförandet av 

aktiviteterna. Men, frågan är om den uppmärksamhet som riktas mot ihållande och upprepad 

fysisk aktivitet enbart handlar om att åstadkomma fysiologiska träningseffekter?  

 

Styrningsfokus och styrningsinnehåll 
 
Den fokusering på fysisk ansträngning som framträder i verksamheten handlar inte enbart om 

att åstadkomma träningseffekter, utan också om att fostra karaktärer med hjälp av fysisk 

aktivitet, en styrning som kan förstås i termer av karaktärsdaning. I följande avsnitt visas hur 

verksamhetens styrningsfokus riktas mot olika viljekomponenter och hur det går till när 

eleverna förväntas bli delaktiga, ta ett eget ansvar och styra sina handlingar i riktning mot det 

önskvärda. I samband med detta redogörs även för vilka normer i termer av rätta inställningar 

och attityder som skapas i handlingarna i verksamheten. Avsikten är således att klargöra hur 

det går till när processen styrning/självstyrning iscensätts, samt i vilken riktning styrningen 

sker. Jag har här funnit fyra övergripande normer, där viljekomponenter och egenansvar 

framstår som själva naven i processen styrning/självstyrning. 

 

Man bör vilja göra sitt bästa  
 
Fysisk ansträngning och viljan till fysiskt arbete går som en röd tråd i det analyserade 

materialet. I samband med att den fysiska ansträngningen fokuseras, uppmanas eleverna att 

jobba och göra sitt bästa, och ta ett eget ansvar för den fysiska träningen.  

 

Vid en lektion där det pågår konditions- och styrketräning uttrycks: 

 
Lärare (lektion 2): Jag är fullt medveten om att den och den övningen är svår (pekar på två olika stationer). När 

man jobbar med triceps är det jättesvårt. Där kräver jag inte att ni ska ta ner månen, utan gör ert bästa, det vet ni 

att jag tycker.  

 

Styrketräningsmomentet att jobba med triceps framstår i detta sammanhang som något 

”jättesvårt”. Övningen måste inte genomföras perfekt, utan det viktiga är att göra sitt bästa. 

Även om det ideala uttrycks som ouppnåeligt för många, ”jättesvårt”, måste gränsen för det 
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önskvärda finnas inom räckhåll för de flesta. För att det önskvärda ska få effekt fordras att det 

som ska göras betraktas som rimligt. Utsagorna ”jag är fullt medveten om” och ”där kräver 

jag inte att ni ska ta ner månen” bäddar för det förnuftiga ”att göra sitt bästa”.  

 

En lektion där olika stationer i form av styrketräning, streetbasket, volleyboll, och kull-lek är 

på agendan, inleds med följande: 

 
Lärare (lektion 1): Idag är ni tvungna att prova. Gör ert bästa. Det kommer att bli jobbigt, men visst kan ni vila 

någon gång, men inte hela tiden, gör ert bästa. 

 

I detta uttalande konstateras att det som kommer att hända blir jobbigt, och uppmärksamheten 

riktas mot den jobbiga aspekten av de aktiviteter som följer. Påpekandet att ”ni kan vila någon 

gång”, blir en rimlig handling i relation till fysisk ansträngning. Det är tillåtet att vila om man 

har jobbat hårt. Påståendet att ”ni är tvungna att prova” innebär i detta sammanhang inte ett 

tvång i termer av hot. Att prova alla de aktiviteter som erbjuds blir snarare ett påbjudet 

handlingsalternativ som riktas till individens egen vilja. Även uppmaningen ”gör ert bästa” 

riktas till viljan, där individen själv blir ansvarig för att handla i linje med det påbjudna. ”Gör 

ert bästa” kan antingen ses som ett sätt att mildra det som påbjuds; man är tvungen att prova 

men man behöver inte prestera ett visst resultat, det räcker att man gör sitt bästa. Det kan 

också ses som ytterligare en påbjuden handling, det vill säga att man som individ inte bara ska 

vilja prova, utan också måste vilja göra sitt bästa. Ett visst handlande är alltså tvunget, men 

samtidigt riktas detta tvång till individens ansvar att styra sitt agerande mot det som påbjuds. 

Att framhålla vikten av att göra sitt bästa i relation till egenansvaret visar hur processen 

styrning/självstyrning iscensätts i verksamheten.  

 

Det som sedan följer under lektionen är att eleverna utför övningarna på de olika stationerna, 

dock med variationer i utövandet och med olika intensitet. Vid slutet av lektionen säger 

läraren: 

 
Lärare (lektion 1): Det krävs mycket av er. Är det någon som känner att den har slarvat? Har alla jobbat 

ordentligt?  
 

”Är det någon som känner” vädjar till individens egen bedömning av sitt agerande, och ”har 

slarvat” blir i sammanhanget motsatsen till att göra sitt bästa och därmed en icke önskvärd 
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handling. Frågorna som ställs blir inte besvarade av eleverna, de tycks snarare fungera som 

påminnelser om det egna ansvaret att jobba ordentligt och inte slarva. Ingen elev svarar att 

den har slarvat eller jobbat ordentligt. Om någon elev hade svarat ”ja, jag har slarvat” eller 

”jag har jobbat ordentligt”, skulle det troligtvis uppfattas som anmärkningsvärt i samman-

hanget eftersom kontrollen överlåts på eleverna själva, och något svar således inte avkrävs. 

Detta kan jämföras med de allmänna tendenser om elevers ansvarstagande som står att finna i 

skolans styrdokument, där det betonas att skolan ska främja elevernas utveckling till ansvars-

kännande människor och att eleverna ska lära sig ta ansvar för sina liv (SOU 2000:1; Skol-

verket 2004).  

 

Denna form av ansvarstagande och självkontroll blir tydlig i det analyserade materialet genom 

att det ofta ges råd och anvisningar om hur länge en aktivitet ska pågå, eller hur många gånger 

en viss övning ska utföras. Eleverna ombeds exempelvis att göra tio armhävningar, tjugo sit-

ups och tio upphopp vid flertalet lektioner. Även om antalet anges, tio armhävningar, så 

kontrollerar oftast inte läraren att eleverna utför just det antalet. Antalet tio nämns och kan 

förstås som det önskvärda, samtidigt som det många gånger betonas att ”man gör så gott man 

kan” och ”ni gör ert bästa”. Vid en närmare granskning av det inspelade materialet visar det 

sig att de flesta elever, utan lärarnas kontroll, gör det angivna antalet om än i olika varianter 

(armhävningarna utförs på olika sätt, exempelvis med näsan ända ner i golvet, eller med en 

liten symbolisk böjning i armarna).76 Eleverna handlar alltså oftast i linje med det som 

rekommenderas, om än med något skilda utföranden. 

 

Generellt kan sägas att påbjudna handlingar inte kontrolleras av lärarna. I stället tycks 

kontrollen appellera till individens eget handlande och egenansvar: att vilja kämpa, jobba 

ordentligt och göra sitt bästa. Det finns en förväntan på att eleverna handlar i linje med den 

ordning som rekommenderas. Denna process av styrning/självstyrning visar sig i följande 

händelse när eleverna gör armhävningar och läraren frågar:  
 

Lärare (lektion 7): Är ni trötta i armarna? 

Pojke: Nä, ingenting (glimt i ögat, leende). 

Lärare: Va, ingenting? (i en humoristisk ton): Då får vi göra en gång till. Va, vill du det?  

Pojke: (ohörbart) 

 
                                                
76 Vid ett tillfälle tillrättavisar läraren en elev om det rätta antalet. I denna situation gör eleven tre armhävningar 
och läraren påpekar att det ska vara tio. Detta återkommer jag till senare i texten. 
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(Övningen utförs inte en gång till). 

Lärare: Ni jobbar bra. Som jag sagt tidigare är det bra träning. 
 

Under armhävningsövningen frågar läraren om eleverna är trötta i armarna än, en fråga som i 

sammanhanget visar att armhävningar bör utföras tills trötthet i armarna uppstår. När läraren 

säger ”då får vi göra en gång till”, är det dock inte fråga om en ordergivning från lärarens 

sida, istället riktas ansvaret till individen genom frågan ”Va, vill du det?”. Eleven själv ska 

vilja utföra fler armhävningar, och tillrättavisningen om att fler armhävningar bör göras sker i 

frihetliga termer, så till vida att det handlar om att hjälpa individen med att komma fram till 

det rätta handlandet av sig själv. Även om inte fler armhävningar utförs i händelsen ovan, 

framställs en önskvärd handling, nämligen att eleven själv bör vilja anstränga sig fysiskt tills 

tröttheten i armarna infinner sig. Detta visar en form av styrning som inte karaktäriseras av 

tydliga tvång, det vill säga att eleven beordras att fortsätta med armhävningarna. Istället 

handlar det om ett formande av rätta attityder; man ska själv vilja det rätta. Det är också 

viktigt att poängtera att den humoristiska skämtsamma tonen som framträder i dialogen blir 

möjlig därför att det rätta och självklara är givet för alla parter. Det förgivettagna, att själv 

ansvara för att göra armhävningar tills man blir trött, är ofrånkomligt och ställt bortom 

förhandling. 

 

Även om det vid de flesta tillfällen enbart påbjuds ett handlingsalternativ när det gäller val av 

aktiviteter och sättet att förhålla sig till dessa, skapas det samtidigt ett mer eller mindre öppet 

handlingsutrymme genom att eleven görs ansvarig för det egna handlandet och uppmanas att 

göra sitt bästa. Detta kan ses som att ett visst frihetsrum öppnas för eleven. Eleven ges frihet 

och ansvar att själv reglera sina handlingar i enlighet med det som förväntas i verksamheten. 

Det skapas således en bestämd relation mellan vad som bör göras och inställningen att själv 

vilja detta. I det avseendet framträder styrningen som en spänning mellan det som framstår 

som ett måste, men ändå inte framställs som ett tvång. Eleven förpliktas att tänka och göra på 

ett bestämt sätt, samtidigt som denna förpliktelse sker i ljuset av egenansvar och självbe-

stämmande, alltså en frihet med betoning på självstyrning. 
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Man bör vilja pröva 
 
En annan norm som framkommer i verksamheten är att eleverna ska vilja pröva och utmana 

sig själva i linje med det som påbjuds. Den ”rätta” inställningen är att vilja anta utmaningarna 

och försöka utföra de övningar som står till buds. 

 

Under en lektion har eleverna redskapsgymnastik på en redskapsbana. Övningarna består 

bland annat av hjulningar, kullerbyttor, balansgång på bom, flå katt77 i ringar och framåt-

rotation på en dubbelbom. En pojke säger till läraren att han inte vill göra övningen på 

dubbelbommen, eftersom det är för svårt.  

 
Lärare (lektion 12): Ta något annat, om man inte vill då behöver man inte göra det. Man behöver inte göra alla 

saker. […] Men det gäller att träna på det som man inte kan, men man måste inte göra om man tycker att det är 

alldeles för svårt. Men så här gör man. Lägg dig på mage här uppe, händerna där, sen sätter du dig på den lägre 

bommen, håll emot med armarna.  
 

Eleven utför övningen med hjälp av läraren som också uppmuntrar:  
Lärare: Bra! Prova en gång till.  

Eleven genomför övningen en gång till och springer sedan vidare till nästa station på red-

skapsbanan.  
 

I exemplet uttrycker läraren att ”om man inte vill då behöver man inte”, ”man behöver inte 

göra alla saker”, och ”man måste inte göra om man tycker att det är för svårt”. Dessa formu-

leringar skapar en dimension av valfrihet. Det framstår som att individen har möjlighet att fritt 

välja; vill man inte så behöver man inte. Samtidigt är det tydligt vad som faktiskt bör göras; 

”Men så här gör man”. Denna händelse är ett exempel på hur processen styrning/självstyrning 

kan konstitueras. Dels skapas en generell föreställning om att man som individ inte måste, det 

är upp till en själv, dels skapas en norm om vad som är det rätta att göra: man bör vara en 

individ som provar och ”tränar på det som man inte kan”. Detta visar en form av styrning som 

inte karakteriseras av tydliga tvång, utan snarare av ett formande av rätta attityder och viljor; 

man ska vilja det rätta och man ska vilja förbättras. Som individ bör du vilja testa dina gränser 

och ha en inställning som innebär att vilja prova på och våga. Ofta berömmer läraren elever-

nas försök, och förstärker på så sätt den rätta attityden. Det är således inte det korrekta 

                                                
77 Övningen ”flå katt” i ringar innebär en rotation bakåt där fötterna ”studsar” mot golvet följt av en rotation 
framåt.  
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utförandet som uppmärksammas, snarare den rätta inställningen, exempelvis att vilja prova 

eller att vilja göra sitt bästa.  

 

Under samma lektion som beskrevs ovan (lektion 12) säger en flicka vid stationen med ringar:  

 
Flicka (lektion 12): De här ringarna kommer inte jag att klara.  

Lärare: Vågar du inte?  

Flicka: Jo, men.  

Lärare: Du kan väl prova?! 

 

Läraren justerar ringarna så att de får lagom höjd och hjälper eleven att komma runt. Eleven 

får sedan beröm av läraren. Frågan som ställs riktas mot elevens eventuella rädsla: ”Vågar du 

inte?” Att inte vilja prova framstår i sammanhanget som en icke önskvärd handling och 

eleven uppmanas att prova. Den rätta inställningen är att vara en individ som vill prova även 

om man inte tror sig kunna klara det som ska göras. Detta kan ses som ett formande av en 

individ som ska vilja utvecklas som människa och övervinna sina egna barriärer. Det är en 

karaktärsdaning som styr i riktning mot att det är viktigare att vilja försöka, än att göra 

övningen perfekt. Samtidigt är strävan ändå att övningarna ska genomföras på ett bestämt sätt. 

Såväl viljan att prova som vikten av att utföra den specifika övningen på det bestämda sättet 

visar sig i följande exempel.  

 

Under lektionen är det många elever som går förbi plinten där det ska utföras katthopp. 

Läraren ställer sig vid den stationen och instruerar, och hjälper eleverna att utföra katthoppet. 

Många elever säger att det är svårt, att de inte kan:  

 
Lärare (lektion 12): Sätt händerna här, ett ben på varje sida. Försök att hoppa utanför med benen.  

Flicka: Nej, det går inte.  

Lärare: Det går, det går, vi försöker igen, jag håller i dig, jag håller i dig.  

Flicka: Det går inte.  

Lärare: Du måste hålla emot.  

 

Läraren instruerar, korrigerar ben och armar, och entusiasmerar genom att säga att det 

kommer att gå, och ber dem att försöka och prova igen. Några elever utför övningen på det 

angivna sättet, några inte. De som genomför övningen på rätt sätt får beröm för att de lyckas, 

de som inte lyckas, men provar flera gånger får också beröm. Det som betonas är såväl en 
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viljestyrka och en ”vilja prova på inställning”, som ett rätt kroppsligt utförande. Dock 

framstår det som acceptabelt att inte kunna, bara man vill försöka. Den normativt rätta 

inställning som skapas i dessa handlingar kan beskrivas i termer av att det är bättre att vilja, 

än att kunna och vara blasé och likgiltig. Detta går till på olika sätt i olika situationer, men här 

kan en pendling iakttas mellan uppmaningar (”försök”), påståenden (”det går”), i val av 

pronomen (”vi försöker igen”), där eleven behöver ta ett aktivt ansvar (”du måste”). Det 

handlar om att vilja försöka, vilket är något som vi alla gör tillsammans, sen kommer 

egenansvaret. 

 

Man bör vilja bidra till gemenskap 
 
I mina analyser av det inspelade materialet framkommer att eleverna bör vilja delta i en 

laggemenskap. De förväntas samarbeta med varandra i olika bollspelsaktiviteter för att där-

igenom vara med och bidra till kollektiva mål. Följande händelse visar hur en gemenskap tar 

form i kollektiv verksamhet. Läraren och eleverna samlas vid början av lektionen (lektion 14): 

  
Lärare (lektion 14): Då är det så här idag att vi ska köra samarbetsbollsportsövningar. Vi börjar med uppvärm-

ning. Ställ er på det gula strecket. Jogga till andra sidan, fram och tillbaka. 

 

Efter uppvärmningen, som består av olika löpvarianter och tänjningsövningar, är det samling 

och läraren går igenom reglerna i gränsbrännboll.  

 
Lärare: Det laget på denna sida ska träffa laget på den sidan. Om Jesper träffar Olle på huvudet gills det inte, 

annars gills det över hela kroppen. Det ska finnas ett spöke på andra sidan […] det har ni gjort tidigare. 

Motståndarlaget ska alltså ta det laget som är på den sidan genom att kasta på dom, då är det samarbete som 

gäller.  

 

Händelsen ovan visar att samarbetsaspekten fokuseras genom upplysningen att ”vi ska köra 

samarbetsbollsportsövningar”. Hur detta samarbete ska förstås framgår av instruktionen 

”motståndarlaget ska alltså ta det laget som är på den sidan genom att kasta på dom, då är det 

samarbete som gäller”. Normen utifrån vilken samarbetet ska ske är således given. Aktiviteten 

som följer handlar om två lag som ska mötas där lagen ska försöka att ta varandra genom att 

kasta bollen på sina motståndare. På följande sätt styrs uppmärksamheten lite senare mot 

vikten av att vinna spelet:  
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Lärare: Det står två – två. Vi hinner ta en avgörande omgång.  

 

Vid slutet av lektionen samlas gruppen: 

 
Lärare: Många samarbetar bra, men samma person ska ju inte kasta hela tiden. Nu har vi gått över tiden. 

Stretchingen tar ni i duschen. 

 

Den form av samarbete som förväntas, och som eleverna bör relatera sig till, är att vara ett lag 

som tillsammans ska träffa (kasta bollen på) det lag som är på den andra sidan. För att kunna 

ta det laget som är på den andra sidan är det som läraren uttrycker ”samarbete som gäller”. 

Det innebär att om ett gemensamt arbete utförs bidrar det till en större chans att vinna spelet. 

Det bör, enligt läraren, inte vara samma person som kastar hela tiden. Att en person kastar 

hela tiden framstår som en icke önskvärd handling i sammanhanget. Är det för att samarbetet 

inte främjas eller är det för att det är mindre chans att vinna spelet? Detta reser frågan om det 

är det gemensamma arbetet eller att vinna spelet som står i blickfånget. Det skulle kunna vara 

möjligt att ett lag vinner även om det bara är en som kastar. Förutom att samarbetsaspekten 

poängteras läggs även en betoning på konkurrensaspekten: ”det står två–två” och ”vi hinner ta 

en avgörande omgång”. I denna händelse framstår således samarbetsaspekten både som mål 

och medel. Individerna bör inordna sig i den gemensamma ordningen, där det är viktigt att 

vara en individ som bidrar till kollektivets mål, att tävla mot ett annat lag. Det innebär att 

samarbetsaspekten även görs till en individuell inställningsfråga i bemärkelsen att vara en 

individ som vill ställa upp för laget, och som vill vara delaktig i spelet. I verksamheten 

inkluderas en specifik syn på samarbete, nämligen att samarbetet betraktas som ett medel för 

att vinna ett spel. En rätt inställning är att vara en lagkamrat som bidrar till att vinna spelet, 

det vill säga att vara en individ som ska lära sig att samarbeta för att vinna. Individerna skapas 

dels som varandras medarbetare genom det gemensamma målet, dels som varandras mot-

ståndare genom spelets ”ide´” om att besegra ett annat lag. De individer som inte är delaktiga 

i spelet får tillsägelser att komma igen lite, bli involverade så att de kan ta några på andra 

sidan. Läraren uppmärksammar några flickor som står vid sidan av planen: 

 
Lärare: Lina, kom igen lite nu så kan du ta några på andra sidan. Rör dig lite, du får inte sitta fast i golvet.  

 

Den ovan beskrivna lektionen inrymmer en komplexitet där det i samma händelse upprättas 

specifika positioner som subjektet kan placera sig i; samarbeta, tävla och fysiskt träna. I de 
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specifika bestämningarna som råder möjliggörs en position för subjektet, vilket innebär att 

individen ges utrymme att agera på vissa bestämda sätt i det specifika sammanhanget. 

Kontexten avgör vad som är möjligt att säga och göra, och eleverna definieras och skapas i 

relation till detta möjliga. Den elev som ”sitter fast i golvet”, får sitt beteende, sin attityd och 

sitt handlingssätt bedömt mot de önskvärda normerna; samarbeta, tävla, träna. De subjekt som 

blir möjliga att skapa, och det utrymme som ges till eleverna att agera och tänka om sig själva 

och andra, kan således förstås i relation till det innehåll och de önskvärda normer som är 

specifika för verksamheten. 

 

Man bör vilja besegra den andre 
 
Inställningen att vilja besegra någon främjas även i andra typer av handlingar i verksamheten; 

en karaktärsfostran i kampandans tecken. Följande händelse illustrerar denna aspekt: 

 

Vid början av lektionen (lektion 15) berättar läraren att eleverna ska utmana varandra två och 

två i olika styrkemoment, och att denna styrkemätning mellan varandra syftar till att vinna en 

kamp. Läraren talar om vad de olika stationerna går ut på, vad som ska göras och att man får 

utmana vem man vill. Vid brottningsstationen gäller det att få ner motståndaren på rygg. På 

bommen ska eleverna sitta vända mot varandra och det gäller att brotta ner den andre så att 

man själv sitter kvar (man får inte slå). Vidare förklaras: 

 
Lärare (lektion 15): På långmattan ska ni ”sparke bleistre”. Ni binder fast fötterna i repet, sen gäller det alltså att 

rycka med höger och vänster ben och få motståndaren att tappa balansen och ramla, därför har vi mattor så att 

det inte gör ont. Det är svårt utan skor, det gör ont på fötterna. Här borta (läraren går mot en ny station), vid 

balansgången ska ni stå mitt emot varandra. Det gäller att få den andra att tappa balansen före en själv så att man 

själv står kvar (läraren visar med en elev). Ni får skrämmas, vicka på bänken, hoppa på bänken, men ni får inte 

röra varandra. På plinten utmanar ni varandra i armbrytning. 

Flicka: Är det inte lätt att man gör sig illa? 

Lärare: Jag har aldrig varit med om det. 

 

Det sker ingen diskussion utifrån elevens fråga, utan eleverna börjar utmana varandra två och 

två på de angivna stationerna. De bryter arm, brottas och får varandra att tappa balansen vid 

bommarna. Lite småskratt hörs här och var, det är ganska lugnt och stillsamt. Få elever verkar 

göra ”blodigt allvar” av utmaningarna, även om några elever gör glädjetjut om de vinner 

kampen. Det råder en försiktighet i mötet hos många elever såtillvida att några elever startar 
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upp kampen men fullföljer den inte, utan avbryter innan kampen är avgjord. Under pågående 

aktivitet säger läraren lite skämtsamt:  

 
Lärare: Om någon vinner över mig så får den tusen kronor . 

 

Övningarna uppfordrar eleverna att utmana en annan elev där den kroppsliga förmågan blir ett 

medel för att vinna. Individerna skapas i detta sammanhang som varandras motståndare. Det 

blir möjligt att bli en vinnare eller en förlorare. Att kämpa för att vinna förstärks genom att 

läraren uppmuntrar kampen genom att metaforiskt utfärda en belöning till den som vinner. De 

handlingar som följer på detta tar sig dock olika uttryck. Några elever antar utmaningarna, 

andra gör det inte. Även om inte alla antar utmaningen på fullt allvar skapas inga alternativa 

handlingsutrymmen, snarare är variationerna i handlingsutrymmet endast dimensioner av hur 

mycket kamp individerna är villiga att anta. Det blir således möjligt att skapa sig själv som en 

individ som ”ger järnet” i kampen mot någon annan, men också en individ som avslutar 

aktiviteten innan kampen är avgjord. 

 

Såväl viljan att bidra till kollektivets mål som viljan att besegra den andre framstår som 

önskvärda inställningar i verksamheten. Å ena sidan bör individen kunna enas med andra 

individer i något gemensamt, å andra sidan bör individen kämpa, utmana och konkurrera. 

Eleverna erbjuds möjligheten att utveckla en kampanda och bli någon som kan ta för sig. Men 

individualismen bör också finnas inom ett hanterligt ramverk där det ansvar som det innebär 

att vara en del av ett kollektiv utgör en aspekt av det rätta handlandet. Det som dock kan 

framhållas i detta sammanhang är att såväl samarbetsaspekten som kampandan har med ett 

konkurrenstänkande att göra. Antingen kan individen stå som ensam vinnare eller förlorare i 

”man mot man” kampen, eller så kan individen tillhöra ett lag som gemensamt bidrar till 

vinsten eller förlusten. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att i den verksamhet som jag studerar är viljekomponenten 

själva navet, och viljan ska vara av rätt slag. Att ha den rätta viljeinställningen framstår som 

centralt i undervisningspraktiken. Jag har lyft fram att eleverna i verksamheten bör vilja vara 

fysiskt aktiva, vilja göra sitt bästa, vilja prova på, vilja samarbeta och vilja utmana till kamp. 

Händelserna som jag illustrerat ovan visar att det inte handlar om att fostras till att lyda order, 

utan om att fostras till egenansvar; att själv vilja handla i linje med den ordning som rekom-

menderas. Frihet kan i detta sammanhang förstås som en plikt och inrymmer därmed ett mått 
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av tvång. Att fritt välja ”det rätta” är det som man förväntas göra, och vädjan till olika former 

av viljor kan betraktas som styrningens fokus när det gäller att skapa en relation mellan 

styrning och självstyrning.  

 

Repertoarer av styrningstekniker  
 
Ovan har jag visat hur en vädjan till viljan framträder som ett utmärkande drag i styrnings-

processen för att åstadkomma en relation mellan styrning och självstyrning. I det följande 

avser jag att fördjupa analyserna av de handlingar som vägleder eleverna i en viss riktning, 

eller uttryckt i governmentalitytermer, specifika styrningstekniker som stödjer och främjar 

arbetet med självstyrningsprocessen. I en institutionaliserad verksamhet är en rad styrnings-

repertoarer i omlopp och frågan är: Hur ser repertoarer som ska möjliggöra elevernas 

självreglering ut i mitt material? Hur skapas förgivettaganden och hur framställs något som 

oundvikligt? I den studerade verksamheten framkommer olika sätt att vädja till viljan, vilka 

jag benämner: Att uppmuntra och inspirera; Att framhålla något som lustfyllt; Att göra något 

till gemensamt och Att skapa generella sanningar. 

 

Att uppmuntra och inspirera 
 
En styrningsteknik handlar om att genom uppmuntran upprätthålla och förstärka vissa 

handlingsmönster och rätta inställningar. Olika former av positiva utlåtanden kan ses som ett 

sätt att förstärka den självstyrning som eftersträvas. Detta har tidigare behandlats av Permer 

och Permer (2002:167) som visar hur olika makttekniker bidrar till konstruktionen av 

vardagen i klassrummet, där omsorg och välbefinnande är tekniker för att skapa individer som 

styr sig själva. Även Tullgren (2004) pekar på hur bestraffning och belöning är en del av 

normaliseringsprocessen i ett pedagogiskt sammanhang. I mitt material används framför allt 

förstärkningar som ”bra jobbat” och ”jättebra”. Uppmuntrandet kan betraktas som en 

styrningsteknik på så sätt att förstärkningen fungerar som ett sätt att visa det rätta handlandet; 

när eleverna får positiv uppmärksamhet framhålls handlingen som önskvärd och riktig. 

Uppmuntrande handlingar upprätthåller eller förstärker redan etablerade handlingar eller 

vanan att handla på ett visst sätt, och visar därmed riktningen för önskvärda handlingar. 

Frekventa entusiasmerande utrop som ”Bra jobbat!” och ”Jättebra!” används framför allt i 

situationer där eleverna är aktiva och visar den rätta viljeinställningen.  
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Under en lektion kommer eleverna, pojkar och flickor i år 2, in i salen där det ska utföras 

konditions- och styrketräning. Alla elever är igång och jobbar, dock med något skiftande 

intensitet. Läraren går runt och uppmuntrar: 

 

Lärare (lektion 4): Kör hårt, bra jobbat, jätteduktiga.  

 

Det positiva utlåtandet visar att eleverna arbetar på rätt sätt och uppmuntrar eleverna att gå 

vidare i den riktning som de för tillfället har. De uppmuntrande orden visar att eleverna 

handlar på ett önskvärt sätt, eller att eleverna är på rätt väg mot det önskvärda och berömmet 

förstärker elevernas agerande. Vanan upprätthålls i verksamheten, inga brott och inga 

händelser som gör att handlingarna styr i en annan riktning förekommer. De uppmuntrande 

handlingarna förstärker alltså redan etablerade handlingar. Avslutningsvis ger läraren beröm 

till eleverna:  
 

Lärare (lektion 4): Idag har ni jobbat jättebra. 

Denna förstärkning visar sig ofta vid slutet av lektionerna:  
 

Lärare (lektion 2): Hur känns det tjejer?  

Flicka: Jobbigt!  

Lärare: Ni har varit jättebra! 

 
Lärare (lektion 3): Ni har varit jätteduktiga. Det är väl därför man är lärare, för att man tycker om sådana här 

stunder, jag är mycket stolt över att vara er lärare. En applåd till er alla. 

 

I exemplen ovan riktas berömmet mot kollektivet genom att läraren säger ”ni har varit 

jättebra” och ”en applåd till er alla”. Frågan är vad det är som ska applåderas. Vid en närmare 

granskning av det inspelade materialet visar det sig att alla elever är igång och arbetar vid de 

olika stationerna. Men alla elever gör inte samma saker, några arbetar med hög intensitet, 

andra mindre. Det som i första hand applåderas är elevernas grad av vilja, inte hur bra de har 

genomfört övningarna. Det är således inte de elever som har högst aktivitetsnivå som får mest 

beröm, utan alla som jobbar på och som tycks göra sitt bästa bemöts med positiva ordalag. 

Generellt kan sägas att berömmet oftast riktas till hela gruppen, oberoende av vilken intensitet 

eleverna arbetar med, bara de visar en vilja till fysiskt arbete och viljan att ta i även om det 

känns jobbigt. Det handlar således inte om att framhålla enskilda elever, utan om att framhäva 
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det goda och rätta handlandet i verksamheten. Det är inte i första hand prestationen i ut-

förandet som lovordas, utan att självstyrningen fungerar, det vill säga att eleverna vill vara 

aktiva.  

 

De uppmuntrande orden förstärker elevernas handlingsmönster och balanserar individernas 

agerande inom ramen för vad som anses bra eller dåligt, rätt eller fel. Uttalanden som ”en 

applåd till er alla” och ”att man tycker om sådana här stunder” kan även ses som en styr-

ningsteknik som handlar om att skapa förtrolighet och omtanke. Permer och Permer (2002) 

benämner detta pastoral omsorg och ger i sin studie exempel på hur lärarens omtänksamhet 

visar sig i klassrumssituationen för att på så sätt få eleverna att göra det som är bra för dem. 

Det är en styrningsteknik som genom att uppmuntra och inspirera riktar uppmärksamhet mot 

vad som är ett gott handlande, och mot att man som individ är en del av ett gott handlande 

genom att vara en som handlar i linje med det önskvärda. Detta kan ses som en del av 

självstyrningsprocessen genom att vissa handlingsmönster etableras så att eleverna tillägnar 

sig en vana att handla på ett visst sätt. Genom att inpränta goda vanor kan eleverna ta hand 

om sig själva och fullgöra sina plikter att göra rätt. Den goda vanan hotas dock ständigt av 

ovanan, därför handlar det om att ideligen implementera goda vanor; att om och om igen 

framhålla det rätta handlandet. Styrningen riktas alltså mot etableringen av vissa handlings-

mönster, där vanan att handla på ett visst sätt kan ses som självstyrningens vardagliga uttryck. 

Det handlar inte om att lära sig att göra som läraren säger, utan om att frivilligt skapa goda 

vanor för att på så sätt få till stånd ett handlande i linje med det önskvärda. 

 

Att framhålla något som lustfyllt 
 
En annan styrningsteknik är att åstadkomma en positiv upplevelse, så att eleverna blir villiga 

att handla i linje med den önskvärda ordningen. Ett sätt är att rikta uppmärksamhet mot det 

roliga och lustfyllda, och på så sätt engagera individerna i den eftersträvansvärda självstyr-

ningen.  

 

I verksamheten ställs det ofta frågor som fokuserar det jobbiga och det roliga: ”Har ni haft kul 

idag?” (lektion 8), ”Var det jobbigt?” (lektion 10), ”Var det roligt?” (lektion 4), ”Det här var 

kul, eller hur?” (lektion 1). Frågorna kan ses som en förväntan på att man som individ bör 

tycka att det är roligt att jobba hårt och anstränga sig och de möjliggör på så sätt ett visst sätt 
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att tänka om de fysiska aktiviteterna. Nedanstående händelser illustrerar skapandet av en 

relation mellan det jobbiga och det roliga. 

 

Eleverna utför ett antal övningar vid olika stationer: armhävningar, armböjningar på bänk, sit-

ups, rocka rockring, hoppa hopprep, flytta ärtpåsar mellan koner, klättra över dubbelbommar, 

hoppa harskutt på bänk samt springa upp och ner på en bänk. Det är full fart, en typ av 

organiserat kaos kan man kalla det, och mot slutet av lektionen samlas läraren och eleverna i 

ring på golvet.  

 
Lärare (lektion 4): Hur känns det?  

Flicka: Bra.  

Lärare: Känns bra. Var det roligt?  

Flicka: Svettigt.  

Lärare: Svettigt, det ska det vara. Vad hände det i muskeln när ni jobbade där? (läraren pekar på en av 

stationerna).  

Pojke: Jobbigt!  

Lärare: Den är jobbig, ja, men var kändes det någonstans?  

 

Samtalet fortsätter om vilka muskler som tränades vid de olika stationerna och läraren frågar: 
 

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

hopp?  

Flicka: Kämpigt.  

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

slå, va?  

 

Syftet med denna lektion är enligt läraren kondition- och styrketräning, och vid den gemen-

samma samlingen i slutet av lektionen kretsar samtalet företrädesvis kring vilka muskler som 

arbetade vid respektive station. Läraren inleder dock samtalet med en fråga om hur det känns 

och om det har varit roligt. Eleverna svarar att det är svettigt, jobbigt och kämpigt, något som 

läraren konstaterar att så är det och så ska det vara; det ska vara svettigt och det är jobbigt att 

hoppa hopprep. Såväl det jobbiga som var i musklerna det känns fokuseras i detta samtal, 

vilket kan betraktas som rimligt om syftet är kondition och styrketräning. Likväl inleder 

läraren med frågan om det har varit roligt. Varför är man så upptagen av att få veta om det var 

kul? Om det bara handlade om att stärka den fysiska förmågan så skulle inte frågan vara 

relevant. Lärarens fråga om det var roligt visar en önskan eller en förväntan om att uppleva 
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fysisk ansträngning som rolig. Frågan i sig uppmanar till inställningen att det är kul när man 

anstränger sig, eller helt enkelt att det är kul att röra på sig. Styrningen riktas mot det roliga i 

relation till ansträngning, och att svettas och samtidigt ha roligt skapas som något önskvärt. 

Frågor som: Var det roligt? Var det jobbigt? Är det kul? Hur känns det? tycks handla om att 

något måste bekräftas, konstateras och repeteras. Under varje lektion måste aktivitetens, 

lustfylldhetens och frihetens mantra formas så att självstyrningen kan ske mer effektivt. Det 

framstår som ett faktum att fysisk aktivitet är ansträngande och jobbigt. Om detta jobbiga kan 

upplevas som roligt förefaller det rimligt att eleverna lättare tillägnar sig det önskvärda att 

vilja anstränga sig fysiskt. Så länge som det är kul, gör det inget att det är jobbigt. I denna 

styrningsteknik handlar det om att få till stånd något positivt så att individerna blir villiga att 

handla i linje med det som förespråkas; en styrningsteknik som riktar uppmärksamheten mot 

det lustfyllda. Liknande empiriska iakttagelser har gjorts av Lindgren (2006) som bland annat 

visar hur målet med den estetiska verksamheten i skolan är att eleverna ska tycka att det är 

roligt. Lindgren ställer frågan om den lustfyllda diskursen kan ses som en del av dagens 

samhälle och framhåller att en pedagogik där ”det roliga” fokuseras tillfredsställer såväl 

elever, som lärare, skolledare och föräldrar och kan sägas ligga i linje med vad Rose (1999) 

beskriver som styrning i termer av frigörelse (Lindgren 2006:152). 

 

Ett annat exempel på denna relation, att jobba och ha roligt, visar sig under en lektion där 

eleverna, pojkar och flickor i år 6 spelar innebandy (lektion 10). Läraren går runt i salen och 

säger ”jobba, jobba, jobba” vid flera tillfällen (fjorton gånger) under spelets gång. Mitt under 

pågående spel uppstår helt plötsligt irritation i ett av lagen och läraren frågar vad som hänt 

och en elev svarar:  

 
Pojke: Man blir tjurig om man missar och då säger man något dumt. Vi kör lite lugnare istället.  

Lärare: Ja, kör lite lugnare, och försök att ha roligt. 

 

Spelet fortsätter i samma tempo som före avbrottet och att köra lite lugnare betyder i detta 

sammanhang att inte ruffas och knuffas så mycket. Vid slutet av lektionen frågar läraren:  
Lärare: Vad tycker ni? Var det jobbigt?  

Eleverna (övervägande majoritet): Jättekul.  

 

Det som är intressant i ett styrningsperspektiv är att när läraren säger ”jobba, jobba, jobba” 

vid många tillfällen under lektionen är det rimligt att vid slutet av lektionen fråga om det varit 
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jobbigt, vilket också läraren gör. Eleverna svarar att det har varit jättekul. Vid en jämförelse 

med den första händelsen som beskrivs ovan (lektion 4) där läraren frågar om det var roligt 

och eleverna svarar att det var jobbigt, och den andra händelsen där läraren frågar om det var 

jobbigt och eleverna svarar jättekul, framkommer en relation mellan den fysiska ansträng-

ningen och det lustfyllda. När eleverna svarar jobbigt så är det bra, när eleverna svarar kul så 

är det också bra – då tycks det innebära att de har jobbat.  

 

Men varför allt detta talande om att ha roligt? I ett flertal studier av skolämnet idrott och hälsa 

framhålls att ”det roliga” är ett av de primära målen med undervisningen.78 Jag menar att detta 

”roliga” knappast är ett uttryck för en hedonistisk livshållning, utan för rädslan inför tanken 

på att individerna gör som auktoriteter säger utan att själva vilja det rätta. ”Att ha kul” är 

därför inte heller liktydigt med att följa sin ”fria” vilja och tanke. Det hela ligger snarare på 

utfallssidan: kul har man haft först när det egna jaget fullföljt sina plikter att styra sig själv.79  

 

Att göra något till gemensamt 
 
Inom governmentality-traditionen diskuteras ofta idéer om politisk styrning och styrnings-

mentaliteter på en övergripande politisk nivå och, inte sällan, på ett filosofiskt plan. I analyser 

av människors handlingar i en pågående praktik blir styrningsteknikerna mer konkreta och 

påtagliga. Val av pronomen kan ses som ett exempel på en styrningsteknik i den praktiska 

verksamheten. Användandet av dessa pronomen är regelbundet återkommande handlingar 

som kan betraktas som retoriska former av övertyganden om vad som är det sanna och rätta. 

Det förekommer således en särskild form av samtalsordning som bland annat karaktäriseras 

av ett inkluderande tilltal i termer av ”vi”. Användningen av ordet ”vi” sker företrädesvis vid 

lektionernas början då information ges om vad som ska göras under lektionen: 

 

                                                
78 Att ha roligt i samband med fysisk aktivitet har problematiserats i andra studier inom fältet, se Larsson & 
Redelius (2004a); Eriksson m.fl. (2003, 2005); Quennerstedt, M. (2006); O´Reilly m.fl. (2001). Larsson & 
Redelius (2004b) visar genom elevintervjuer att ”det roliga” i ämnet framstår som viktigt, och författarna 
problematiserar betoningen på det roliga genom att göra olika tolkningar av vad det kan betyda, exempelvis 
underhållande för stunden, uttryck för rörelseglädje, något meningsfullt, och lärorikt. Detta roliga har även 
diskuterats av O’ Reilly m.fl (2001) i artikeln: ”They Ought to Enjoy Physical Activity, You Know?” 
79 Här kan en jämförelse göras med den elev som står vid sidan av planen när det spelas bollspel. Eleven deltar 
inte i spelet och säger att det är tråkigt (lektion 14).  Alltså, hon har inte fullföljt sina plikter att styra sig själv. 
Utfallet är att ”det är tråkigt”.  
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Lärare (lektion 15): Jag vill bara säga vad vi ska göra idag. Vi ska ha doppboll som uppvärmning, sen ska vi ha 

styrkemätningar där man utmanar varandra, det har vi haft förut det vet ni armbrytning, balansövningar, ni har 

gjort det förut, sen avslutar vi kanske med killerball eller någonting. 
 

Genom att säga att det är ”vi” som ska göra något tillsammans inkluderar läraren sig själv i 

det konkreta handlandet. Även om ordet ”vi” används, visar mina iakttagelser att lärarna 

sällan är med i utförandet av aktiviteterna. Men det är ändå ”vi tillsammans” som ska göra de 

olika övningarna. Genom denna handling minskas en eventuell distans mellan eleverna och 

läraren. I det här sammanhanget då det talas om att det är ”vi” som ska utföra något gemen-

samt blir styrningen inte påtagligt auktoritativ, istället karaktäriseras inkluderingen av en viss 

demokratisk ordning; en styrningsform som inte bygger på våld eller tvång, utan ett gemen-

samt projekt som vi tillsammans håller igång. Att projektet är gemensamt visar sig exempel-

vis då eleverna utför armhävningar och läraren (lektion 7) frågar om eleverna är trötta i 

armarna än. En elev svarar: ”Ingenting”. Läraren säger: ”Då får vi göra en gång till”. Det är 

dock inte läraren som utför några armhävningar, ändå är det ”vi” som ska göra armhävning-

arna en gång till. ”Vi:et” kan i detta sammanhang relateras till den diskursiva ordningen som 

inte är personknuten, utan en ordning som verkar lika styrande på alla inblandade parter, såväl 

lärare som elever. Genom att säga ”vi” framstår inte läraren som en auktoritet, utan inbegriper 

sig själv i aktiviteterna. En styrningsteknik som kan ses i termer av ”kompisskap”, och 

Börjesson m.fl. (2005) framhåller att lärar-auktoritetens roll avtar till förmån för vår tids 

kompis, eller snarare att läraren framstår som både kompis och expert – ”kompisexperten”. 80 

Den jämlika hållningen kan ses som en styrningsteknik som främjar självstyrningsprocessen 

via allas vårt gemensamma projekt. 

 

Att skapa generella sanningar 
 
En annan förekommande styrningsteknik är användningen av ordet ”man”. När det talas i 

termer av ”man” skapas det allmänna föreställningar om ett fenomen, som vi såg i exemplet 

”om man inte vill så behöver man inte”. Användningen av ordet ”man” i detta sammanhang 

tyder på att det inte bara gäller en enskild elev, utan att det gäller för alla. ”Man” förekommer 

också i de allra flesta sammanhang där det talas om aktiviteters utförande och om hur saker 

                                                
80 Att frånträda en auktoritär roll och bli en i gruppen behöver inte innebära en ökad demokratisering. Det kan 
istället ses som en specifik styrningsteknik. Se vidare Permer & Permer (2002) för ett resonemang om pastoral 
makt.  
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och ting är. Vid en station där eleverna ska springa mellan två koner säger läraren att det 

handlar om kondition och frågar:  
 

Lärare (lektion 3): Vad händer med kroppen här? Det är kondition och hur märker man att det är kondition?  

Flicka: Man andas fortare.  

Lärare: Man blir andfådd. Samtidigt som man blir andfådd jobbar man med benmusklerna. 
 

Som synes talas det i tredje person, ”man blir andfådd”, och ”man andas fortare”. När det 

talas om ”man” på detta sätt, skapas föreställningar om det normala och generella. På så vis 

blir framställningen av det som ska göras opersonlig. I denna generaliserade framställning 

skapas såväl kunskaperna om kroppen som kroppsupplevelsen som något allmängiltigt. Vissa 

utsagor om världen naturaliseras på detta sätt, de blir helt enkelt sanningar som blir svåra att 

ifrågasätta. Genom användningen av termen ”man” blir det som påstås, förklaras eller skildras 

inte förhandlingsbart, och individerna har inte något inflytande över det som presenteras. Att 

naturalisera det sanna innebär att undandra alternativa perspektiv och andra handlingsmöjlig-

heter. Fakta konstrueras som någonting ”out-there-ness”, det vill säga att det produceras en 

version som är verklig och som för uppmärksamheten bort från individernas egna mål, syften 

och intressen (Potter 1996:151). I analyserna blir det tydligt hur språket slår fast fakta om hur 

det är, och hur generaliseringar skapar normer för vad som är det sanna.  

 

Detta ”generella man” ska också kunna prövas av jaget. Ett exempel på en sådan prövning är i 

ett sammanhang där eleverna tillrättavisar varandra. Under en lektion med redskapsgymnastik 

(lektion 12) tränar två pojkar på ett moment i ringarna och en av dem instruerar och korrigerar 

den andre:  

 
Pojke (lektion 12): Man ska inte göra så. Man ska göra så här (eleven visar). 

 

Eleven tränar på den specifika övningen och ropar på läraren: 

 
Pojke: Titta nu jag kan. Titta!  

 

Händelsen visar hur den första eleven relaterar sig till det generella och visar hur det rätta 

handlandet ska gå till; ”man ska göra så här”. Den andra eleven prövar sig själv i relation till 

normen och visar att ”jag kan” göra det som är det allmänt eftersträvansvärda. 
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Att vissa sanningar framträder som naturliga, oantastbara och tidlösa i verksamheten visar sig 

i mitt material genom att få handlingar har karaktären av problematisering och reflektion.81 

Frånvaron av reflektion kan ses som att det inte existerar några tveksamheter om vad som är 

att betrakta som självklart. När kunskaperna framställs som något som ”finns därute” blir det 

inte särskilt rimligt att diskutera de fakta som konstrueras. Den retoriska formen för över-

tyganden producerar kunskapens självklara karaktär och gör den maktfull och svår att 

ifrågasätta. I nästa kapitel behandlas dessa aspekter mer ingående. 

 

Att göra något till gemensamt och att skapa generella sanningar förekommer inte sällan i 

kombination med varandra. Nedan visas ett exempel på såväl lärarens inkluderande tilltal i 

termer av vi, som ett exkluderande tilltal i termer av man.  
 

Lärare (lektion 7): Idag ska vi hoppa hopprep, det är lite övningar som vi ska göra. Vi ska inte bara stå rakt upp 

och ner utan vi ska göra lite olika övningar. Man blir trött och man blir svettig, det är det som är meningen. I 

början känns det lite bakvänt när man hoppar, men sen efter hand kommer man på att det inte är så svårt. De 

andra klasserna började hoppa så här (läraren visar klumpigt) men sen efter hand blev det mjukare och mjukare 

(läraren visar mjukt). Man lär sig inte i första taget, det tar lite tid. 
 

För det första inkluderar läraren sig själv genom att säga att det är vi som ska hoppa. För det 

andra talas det i tredje person, ”man blir trött och man blir svettig”, och ”i efterhand kommer 

man på att det inte är så svårt”, och ”man lär sig inte i första taget”. Genom att förklara och 

beskriva olika fenomen i termer av ”man”, skapas kunskaper, upplevelser och känslor som 

allmängiltiga. Det som ska kännas och upplevas kan ses som något redan förutbestämt. 

Uttolkningsprocesserna är gjorda i förväg, exempelvis ” I början känns det lite bakvänt när 

man hoppar, men sen efter hand kommer man på att det inte är så svårt”. Händelsen visar att 

läraren på förhand vet hur det är för eleverna och vilka faser eleverna går igenom. Dessa 

handlingar visar att läraren innehar kunskapen och vet vad som kommer att hända med 

eleverna. Genom att använda ”man” på detta sätt görs en formell formulering av det som ska 

göras och kroppsupplevelsen framställs som generaliserad och kollektiverad. Ett alternativ 

vore att det individuellt unika uppmärksammades genom uttalanden som; eventuellt kommer 

någon av er att bli svettig, kanske upplever du trötthet, eller också upplever du andra saker.  

 

                                                
81 I Eriksson m.fl. (2003, 2005) samt i Skolverkets rapport (2005) framhålls att reflektioner och kritiskt 
förhållningssätt sällan förekommer i undervisningspraktiken i skolämnet idrott och hälsa.  
 

129



 130 

Den samtalsordning som beskrivits ovan, kombinationen av ”vi” och ”man”, kan betraktas 

som en styrningsform som initierar elevernas självstyrning. Dels genom att det i verksam-

heten talas i vi-form; en styrning som inte bygger på att någon person beordrar ett handlande, 

utan det är vi tillsammans som ska utföra vissa handlingar. Dels genom att det talas om man; 

självklara och allmängiltiga normalföreställningar som skapar självklarheter och förgivet-

taganden som blir svåra att ifrågasätta. Att pendla mellan generaliseringar och partikuleringar 

har retoriska effekter som konstituerar det gemensamma, sanna och neutrala.  

 
De olika former av samtalsordningar som jag här visat kan betraktas som retoriska former för 

övertyganden. ”Vi” är alla involverade i det gemensamma projektet och ”man” gör beskriv-

ningarna neutrala. Det sker ett konsensusarbete genom att beskrivningarna presenteras som 

generella snarare än unika. Dessa presentationsformer initierar relationen mellan styrning och 

självstyrning.  

 

Ovan har jag illustrerat olika former av styrningstekniker där framför allt handlingar som 

främjar arbetet med självstyrningsprocessen fokuserats. Det finns emellertid andra styrnings-

tekniker som är i omlopp i verksamheten. Det visar sig inte minst när självstyrningen fallerar, 

det vill säga när vädjan till viljan och egenansvaret inte räcker till. 

 

Och om man inte vill . . . 

  
De flesta elever i studien tycks vilja det rätta och handlar i linje med den i verksamheten 

önskvärda ordningen. Det finns dock elever som inte gör det som påbjuds och därigenom 

avviker från det önskvärda genom att inta en passiv hållning i form av ett icke deltagande och 

en ringa insats. Alla elever visar således inte egenansvar och rätta viljor. 

 

Som exempel kan nämnas att vid en lektion (lektion 12), där redskapsgymnastik utförs, är det 

några elever, såväl flickor som pojkar, som springer förbi flera av de uppställda stationerna. 

Läraren tar inte någon större notis om dessa elever, utan ger bara en liten flyktig uppmaning 

om att de borde försöka. Mer än så är det inte. Mina iakttagelser visar att de elever som 

avviker från önskvärda handlingar, exempelvis genom att inte prova eller försöka, inte blir 

föremål för disciplinära åtgärder. Däremot sker, efter ett par tillsägelser om vad som bör 

göras, en form av ”bestraffning” genom att de elever som avviker från normen nonchaleras. 
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Denna handling kan betraktas som en form av styrning på så sätt att den icke önskvärda 

handlingen understryks genom att den bemöts med likgiltighet. Detta visar sig också vid en 

lektion (lektion 14) där olika former av bollspel pågår. Spelet sätts igång och de flesta elever 

deltar i spelet, några framstår som mycket aktiva, andra något mindre och fyra elever står 

stilla vid sidan av planen. De håller sig borta från spelet och låter bli att röra bollen. 

 
Lärare (lektion 14): Ta dom här på den här sidan nu då, kom igen! Kom igen, sätt fart lite. 

Flicka: Det är tråkigt. 

Lärare: Kom igen nu då, kom igen nu då.  

 

Även de elever som är delaktiga i spelet uppmanar dem som står vid sidan av planen att 

komma igen, och en elev som är aktivt deltagande i spelet ropar ”passa tjejerna” och agerar på 

så sätt i linje med det önskade att alla bör vara inkluderade i laggemenskapen. Därefter riktar 

sig läraren till en av flickorna som står stilla vid sidan av planen och uppmanar henne att inte 

vara så passiv. 

 
Lärare: Lina, kom igen lite nu så kan du ta några på andra sidan. Rör dig lite, du får inte sitta fast i golvet.  

 

Lina tar några steg i riktning mot spelet där en annan elev försöker att passa bollen till henne. 

Hon tar inte emot bollen, går istället sakta tillbaka mot hörnet där de tre andra eleverna står.  

Trots uppmaningar som ”kom igen” och kommentaren ”du får inte sitta fast i golvet”, sker 

ingen riktningsförändring och eleven är fortfarande inaktiv och icke deltagande i spelet. De 

elever som från början inte var aktiva i spelet uppmanas alltså att vara mer involverade, men 

blir det inte. Därefter tas ingen mer notis om eleverna som står vid sidan av planen, utan deras 

handling, att stå stilla vid sidan av planen, ignoreras så småningom. Det skapas en möjlighet 

att handla på ett sätt som avviker från det påbjudna och därmed inta en annan position; att 

vara passiv, ovillig och icke deltagande. Ett sådant handlande möts så småningom med en 

form av likgiltighet. Det erbjuds inte några alternativa handlingsmöjligheter och det förs inget 

samtal om varför eleverna inte medverkar i aktiviteten. Ansvaret för att bli delaktig i spelet 

förläggs därmed till individen. Riktningen för det önskvärda handlandet visar sig i verksam-

heten på ett tydligt sätt, i samma veva som budskapet om egenansvar och självstyrning tar 

form. I dessa normaliseringsprocesser vet eleverna som ställer sig vid sidan av hur de borde 

bete sig och vad som förväntas av dem, vilket också medför att deras handlingar blir en 

avvikelse från en skapad normalitet. 
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… då blir man tillrättavisad 

  
Att få eleverna att ta ett eget ansvar och att själva vilja det rätta är huvudfokus i de styrnings-

processer som jag studerat. Att eleverna gör påbjudna och önskvärda handlingar till sina egna 

är eftersträvansvärt och helst ska de uppfatta det som ett resultat av egna överväganden. Som 

framkommit ovan finns det dock elever som inte vill delta i det som rekommenderas. ”Vädjan 

till viljan” får följaktligen inte alltid och hos alla den påföljd som avses. Idealet, ”den 

självstyrda individen” fungerar alltså inte i alla lägen och i alla situationer. De självreglerande 

och viljebaserade teknologierna räcker inte till för att styra alla elever i önskvärd riktning. 

Vad är alternativet? Börjesson m.fl. (2005) ställer frågan om de outtalade alternativen är att 

närma sig de traditionella formerna av styrning med tvång och övergrepp.82 Det är dock inget 

som syns i mitt material. Min undersökning visar att om den rätta viljan inte finns bemöts icke 

önskvärda handlingar med nonchalans, men också med olika former av tillrättavisningar. Om 

självreglering fungerar så tycks allt vara frid och fröjd, men om självstyrningen fallerar då 

träder andra styrningsmekanismer in; nonchalans och tillrättavisningar av icke önskvärda 

handlingar.  

 

Tidigare nämndes att det i verksamheten ofta anges hur många gånger en specifik övning ska 

utföras, exempelvis tjugo sit-ups eller tio armhävningar. I de flesta fall kontrollerar inte 

lärarna att eleverna gör det angivna antalet, ”kontrollen” och egenansvaret överlåts på 

eleverna själva. Det finns dock tillfällen då läraren tillrättavisar en elev angående det rätta 

antalet. Exempel på en sådan situation är när eleverna ombeds att göra tio armhävningar och 

en pojke gör tre stycken (lektion 9). Läraren går fram till eleven och tillrättavisar denne om att 

det ska vara tio. Läraren står sedan kvar en stund och tittar på eleven när denne börjar utföra 

armhävningarna igen. I denna situation handlar det inte om att vädja till elevens vilja, här 

handlar det snarare om att lyda och utföra det antal som angavs, under uppsikt av läraren. 

 

Börjesson m.fl. (2005) behandlar samförståndets bortre gräns. Här framhålls att viljan och 

förmågan till självdisciplin varierar bland befolkningen och tilltron till självstyrning gäller de 

skötsamma, de som har förmåga att ta personligt ansvar. De elever som i mitt material handlar 

i linje med den önskvärda ordningen och visar självdisciplin kan betraktas som mottagliga för 

budskapet om personligt ansvar. För de övriga, de som inte uppvisar den önskade själv-
                                                
82 Se Börjesson m.fl. (2005) för ett resonemang om viljekomponenter, förmågan till självdisciplin och om 
självstyrning inte fungerar. 
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disciplinen, vidtas åtgärder av olika slag. De tillrättavisas i riktning mot hur det bör vara och 

de vägleds mot de rätta attityderna. Följande händelse illustrerar detta.  

 

Under pågående spel i fotboll får en flicka bollen på sig, blir ledsen och går och sätter sig på 

en bänk.  

 
Lärare (lektion 8): Du får akta dig. Men sluta nu, alla får bollen på sig, men sätt dig en stund då. Det är att du är 

lat, det är det som det handlar om, du vill inte. Då skulle ingen spela fotboll för alla får bollen på sig.  

 
Pojke (som står bredvid läraren): Hon har gått i ett fotbollslag men hon slutade bara för att hon fick bollen på 

sig. 
 

Lärare (vänder sig till flickan som fick bollen på sig): Du har varit duktig, men så fort bollen närmar sig dig så 

tycker du att det är farligt, du har hållit dig här nere hela tiden. 

 

Pojke (som står bredvid läraren): Man får tåla sådant. 
 

Eleven som fick bollen på sig går ut på planen och är med i spelet igen. Exemplet visar hur 

elevens handling, att sätta sig på bänken under pågående spel, inte är önskvärd. Styrningen 

sker genom en tillrättavisning. Förklaringen till att eleven går och sätter sig är att eleven är lat, 

tycker att det är farligt med bollar, inte vill delta i aktiviteten, inte tål det som krävs i en 

aktivitet där ”alla får bollen på sig”. Det sistnämnda bekräftas också av den elev som är med i 

dialogen och konstaterar att ”man får tåla sådant”. I denna händelse skapas såväl karaktärs-

danande som moraliserande dimensioner. I formuleringar som ”du är lat” och ”du vill inte” 

görs en tydlig markering av vad som framstår som icke önskvärda handlingar. Istället bör man 

vara en individ som vill delta, är tålig och biter ihop. Den tillrättavisning och korrigering som 

beskrivs ovan är inte en styrningsform som vädjar till elevens vilja eller vilar på frivillig-

hetens grunder. Att säga ”men sluta nu”, ”du är lat” och ”du vill inte” handlar snarare om att 

döma en person. Om inte den rätta inställningen sker på frivillig basis krävs således andra 

styrningsformer: för dem som inte självmant gör det som bör göras återstår att peka med hela 

handen. Föremålet för dessa åtgärder är viljan, då viljestyrka och egenansvar framstår som det 

viktiga i den självstyrning som är så eftersträvansvärd. Eller som Permer och Permer 

(2002:304) uttrycker det; ”Och om man inte kan, så är det för att man inte vill”. Även 

Börjesson m.fl. (2005:67) framhåller att det är viljan som ska åtgärdas för att åstadkomma 
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förmågan till självreglering. När självregleringsmekanismer bedöms vara satta ur spel 

aktualiseras andra styrningsformer. 

 

Det som jag ovan presenterat har berört styrningstekniker som stödjer och främjar arbetet med 

självstyrningsprocessen. Genom handlingar som uppmuntrar, framhåller det lustfyllda med 

fysisk ansträngning, och som skapar konsensus och generella sanningar ska elevernas 

självreglering möjliggöras. Det handlar om att åstadkomma den rätta viljan. Jag har också 

visat hur andra styrningstekniker tar form då vädjan till viljan inte tycks vara tillräckligt. När 

självstyrningen fallerar sker styrningen genom likgiltigt bemötande, uppmaningar och i vissa 

fall rena tillrättavisningar. Vi har således att göra med olika former av styrning, beroende på 

elevernas grad av viljestyrka och egenansvar i relation till det önskvärda. När inordningen till 

normsystemet inte fungerar träder andra styrningsformer in, vilket medför att de elever som 

har svårt att leva upp till normerna kring den fysiskt aktiva individen framstår som 

bekymmersamma element. Innebörden av detta blir att de elever som handlar i linje med den 

rätta ordningen kan erhålla den fulla friheten; de vill själva det rätta.  

 

Motståndshandlingar 
 
Så fort människor befinner sig i ett system av styrningstekniker där de kan påverka varandras 

liv och beteenden, så är situationen oförutsedd. Beroende på en mängd olika faktorer kommer 

situationen att bli mer eller mindre accepterad av dem som finns där. Den kommer däremot 

aldrig att bli totalt accepterad av alla. Det kommer alltid att finnas de som revolterar, som gör 

motstånd, som försöker fly undan (Beronius 1991:115). Men motstånd är alltid definierat i 

relation till diskursens ordning, det är ortodoxin som producerar kätteriet, som Foucault 

skriver (1971/1993). Med andra ord, det är normerna om fysisk ansträngning och rätta viljor 

som skapar inaktivitet och ovilja. Definitionsmässigt kan motståndshandlingar således bara 

existera i relation till det normativa ramverket. 

 

I den verksamhet som jag studerar förekommer handlingar som kan betraktas som motstånds-

handlingar: elever som inte befinner sig på ”spelplanen” och inordnar sig i det önskvärda. 

Med den starka fokus på fysisk ansträngning och egenansvar som gäller i verksamheten 

definieras motståndet framför allt i termer av passivitet och ovilja. Liknande empiriska 

iakttagelser har gjorts av Permer och Permer (2002) som pekar på hur elever i klassrummet 
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gör motstånd genom passivitet och icke deltagande. I mitt material består motståndshand-

lingar av olika slag. En del elever kommer inte alls på lektionerna. Som exempel kan nämnas 

att en elev lämnar lektionen (lektion 15) då den ska börja, efter att ha varit där och ”lekt” på 

rasten innan. ”Han är aldrig med” är kommentaren från läraren och de övriga eleverna. En 

annan form av motståndshandling är att stå vid sidan av, exempelvis att inte röra bollen eller 

att stå vid väggen under pågående spel (lektion 14). En inte lika tydlig motståndshandling är 

att vara med i aktiviteterna, röra sig mellan styrketräningsstationerna, förflytta sig i spelet, 

men med en passiv hållning. Denna typ av handlingar kallar Larsson m.fl. (2005:23) för ”den 

passiva aktiviteten”, det vill säga ett motstånd genom minimal fysisk aktivitet.  

 

Då fysisk ansträngning och viljekomponenter bildar normativa handlingsmönster blir det 

möjligt att skapa ett flertal olika subjektspositioner i verksamheten; att vara en individ som är 

aktiv, ambitiös och vill mycket, att vara motiverad och visa intresse, att vara arbetsam och 

flitig, att vara engagerad och handlingskraftig, att vara samarbetsvillig och delaktig, att vara 

en som tycker att det är roligt med fysisk aktivitet, och så vidare. Det blir också möjligt att 

som individ vara passiv, ointresserad och ovillig, att vara lat, slö, loj och inaktiv, att vara 

motsträvig och besvärlig, att vara osolidarisk och omotiverad, och så vidare. Det blir också 

möjligt att inta en subjektsposition där man undviker att anstränga sig fysiskt, men ändå 

framstår som en välartad elev genom att visa en god vilja. 

 

Det som dock framträder som centralt i verksamheten är den uppmärksamhet som riktas mot 

aktivitet och inaktivitet. Frågan kan göras enkel: hur kommer det sig att vi ser det inaktiva och 

omedgörliga handlandet, motståndet, det som hotar den bestående ordningen? I den verksam-

het som jag studerar förekommer uttalanden som ”du är lat”, ”du vill inte” och ”du får inte 

sitta fast i golvet”. Inaktivitet blir ett problem eftersom den övergripande strävan är att 

eleverna ska anstränga sig fysiskt och visa viljestyrka. Att inte vilja delta, att inte våga eller 

att inte vilja prova står i relation till de önskvärda handlingarna om aktivitet och viljekom-

ponenter. Vi kan inte se de som inte gör rätt, om vi inte samtidigt har kategoriserat det 

normala. Där normer om rätta viljor och fysisk aktivitet produceras, skapas samtidigt avvikare 

som inte vill och som står vid sidan av. Genom normen ”man bör vilja vara fysiskt aktiv” blir 

det möjligt att kategorisera de ovilliga och inaktiva. I kategoriseringen ”en fysiskt aktiv elev 

som vill något”, blir det också möjligt att se en ”ovillig inaktiv elev” – en elev som inte har 

den rätta viljan och som inte vill vara delaktig eller fysiskt aktiv. Elevernas ageranden blir 

således avvikande i relation till det normativa ramverket. 
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Med normaliseringsprocessen följer möjligheten att anta en annan subjektsposition än det 

”normala”. Ett subjekt som i relation till normaliseringsprocesserna kan skapa andra hand-

lingsutrymmen. Det finns inte bara en plats för den ”stora vägran” framhåller Foucault 

(1976a/2002:106). Istället finns det många motstånd av olika slag: möjliga, nödvändiga, 

spontana, vilda, samordnande, smygande, våldsamma eller kompromissvilliga. Men det 

betyder inte att dessa handlingar utgör en baksida i förhållande till det normativa, och som är 

dömda till ständigt nederlag, utan: ”De är andra sidan av maktrelationerna; de finns med där 

som den okuvliga motparten” (Foucault 1976a/2002:106). Motståndshandlingar kan således 

betraktas som en sida av maktrelationerna. Oavsett om vi har att göra med normaliserings-

processer, gränsdragningar, särskiljningar eller motståndshandlingar, skapas det klassifice-

ringar av handlingar som utgör grund för olika styrningsformer. Motståndshandlingar utmanar 

således den rådande ordningen samtidigt som det skapar förutsättningar för ingripanden. 
 

Sammanfattning 
 
En ambition i avhandlingen är att undersöka hur styrningsprocesser och hur verksamhetens 

innehåll framträder i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik. Det innebär bland 

annat analyser av hur processen styrning/självstyrning kommer till uttryck i undervisnings-

praktiken, samt vilka möjligheter till handling som styrningen skapar.  

 

I resultatet framkommer att ämnesundervisningens primära syfte är fysisk ansträngning. Inom 

ramen för denna explicita verksamhetsfokus handlar det om att åstadkomma fysiologiska 

träningseffekter så att syretransporterande organ och muskelstyrka ökar. Det är emellertid inte 

enbart de fysiologiska träningseffekterna som möjliggörs i verksamheten, det handlar också 

om att fostra goda karaktärer, det vill säga att forma rätta inställningar och attityder genom 

fysisk aktivitet. Denna karaktärsfostran förefaller framför allt handla om att utveckla vilje-

styrka. Viljekomponenten framstår som själva navet i karaktärsdaningen. De inställningar 

som skapas som önskvärda i samband med den fysiska ansträngningen är att eleverna bör 

vilja kämpa och ta i, vilja göra sitt bästa och vilja pröva de olika aktiviteterna som påbjuds. 

Det handlar i mångt och mycket om att vilja utvecklas som människa på ett bestämt sätt, och 

anta de utmaningar som erbjuds; att sätta kroppen under den egna viljan. Att vilja samarbeta 

samt att vilja utmana till kamp visar sig också vara goda inställningar i verksamheten. 

Samarbetsaspekten framstår både som mål och medel då den form av samarbete som förvän-
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tas, och som eleverna bör relatera sig till, sker i termer av att vara ett lag som tillsammans ska 

vinna över ett annat lag. Kampandan främjas även i aktiviteter som syftar till en kroppslig 

individuell kamp.  

 

Eleverna förväntas styra sitt eget agerande i linje med de ovan nämnda inställningarna. Denna 

styrningsform sker företrädesvis genom att vädja till elevernas vilja. Att vädja till viljan pekar 

på hur processen styrning/självstyrning iscensätts i verksamheten. Därigenom görs eleverna 

delaktiga i och ansvariga för att handla i linje med det som förväntas. Detta visar sig bland 

annat genom att de handlingar som påbjuds i verksamheten inte kontrolleras av lärarna. 

Istället tycks kontrollen överlämnas till individen. Det handlar inte om att fostras till att lyda 

order, utan i stället till att fostras att själv vilja handla i linje med den ordning som rekom-

menderas. Styrningen karaktäriseras således inte av tydliga tvång, i stället handlar det om ett 

formande av rätta attityder; man ska själv vilja det rätta. Den norm som skapas i dessa 

handlingar kan beskrivas i termer av att det är bättre att visa den goda viljan än att prestera 

bäst och visa en likgiltig inställning.  

 

Specifika styrningstekniker används som ett sätt att stödja och främja arbetet med självstyr-

ningsprocessen. Olika former av positiva utlåtanden och uppmuntranden förstärker det rätta 

handlandet; när eleverna får positiv uppmärksamhet framhålls handlingen som önskvärd och 

riktig. Generellt kan sägas att berömmet ofta riktas till hela gruppen. Det är inte i första hand 

prestationen i utförandet som lovordas, utan att självstyrningen fungerar, det vill säga att 

eleverna vill anstränga sig fysiskt. 

 

En annan form av styrningsteknik är att betona det lustfyllda för att på så sätt åstadkomma en 

positiv upplevelse så att eleverna blir villiga att handla i linje med det önskvärda. Styrningen 

riktas mot det roliga i relation till fysisk aktivitet; om den fysiska ansträngningen skapas som 

något lustfyllt kan en lyckosam påverkan engagera individerna i den eftersträvansvärda 

självstyrningen. 

 

Val av pronomen är en styrningsteknik som kan initiera elevernas självstyrning. Genom att 

tala i ”vi” form bygger inte styrningen på att någon person beordrar ett handlande, utan att det 

är vi tillsammans som ska utföra vissa handlingar. Denna styrningsteknik riktar fokus mot att 

vi alla är involverade i ett gemensamt projekt. I verksamheten sker ett konsensusarbete genom 

att beskrivningar, förklaringar och faktapåståenden uttrycks i termer av ”man”. Vissa utsagor 
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naturaliseras på detta sätt, det skapas sanningar som blir svåra att ifrågasätta; ”man” gör 

beskrivningarna neutrala.  

 

Att få eleverna att själva vilja det rätta är huvudfokus i de styrningsprocesser som studerats. 

Alla elever visar dock inte den rätta viljan. Om den rätta viljan inte finns visar undersök-

ningen att andra styrningstekniker träder in; icke önskvärda handlingar bemöts med noncha-

lans, men också med olika former av tillrättavisningar. De självreglerande och viljebaserade 

styrningsteknikerna räcker inte till för att styra alla elever i önskvärd riktning. 
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Kapitel 5 
 

Allas vår kropp 
 

Med utgångspunkt i avhandlingens makt- och styrningsperspektiv kommer jag i föreliggande 

kapitel att fokusera en viss aspekt av styrning, nämligen hur ett specifikt kunskapsinnehåll 

konstituerar kroppen i en viss riktning. Kort sagt: Vad blir kroppen och hur går det till? 

Avsikten är att analysera styrning i termer av hur kunskaper producerar bilder av världen, oss 

själva och andra. De kunskaper som åberopas i undervisningspraktiken står i relation till makt 

genom att makten är förenad med produktionen av kunskap, och kunskapen innesluter på så 

sätt möjliga sätt att handla och tänka. Med olika yttranden, förklaringar eller beskrivningar 

följer möjliga sätt att handla i termer av vad som är relevant, rimligt och förnuftigt att göra. 

Jag söker således, som Lindgren (1998:332) uttrycker det, grundläggande mönster som ordnar 

ett system av vetande och som ger detta vetande en specifik mening, det vill säga hur ett 

strukturerat kunskapsfält om kroppen produceras, och vilka normer det innefattar. Det innebär 

att analyserna koncentreras på hur de handlingar ser ut som på olika sätt skapar och upprätt-

håller vissa handlingsmönster. 

 

I ett första steg undersöks vilka kunskaper om kroppen som åberopas i undervisningspraktiken 

och vad dessa kunskaper möjliggör. Vilka beskrivningar, förklaringar, och framställningar 

görs om kroppen, och vilka kroppsliga budskap följer genom åberopandet av den specifika 

kunskapen? I ett andra steg görs en analys av hur det går till när den specifika kunskapen 

införlivas. Det innebär studier av hur betingelserna för kunskapsproduktionen ser ut och hur 

vissa fakta och förklaringsmodeller framställs. Hur går det till när ett visst vetande om 

kroppen skapas, och hur görs vissa kunskaper om kroppen möjliga och rimliga? I ett tredje 

steg analyseras vad dessa kunskaper åstadkommer i termer av ett kroppsligt normativt 

innehåll. Vilka kroppsliga normer skapas i relation till den åberopade kunskapen och de 

specifika styrningsteknikerna?  

 

Att åberopa en viss kunskap om kroppen 
 
I det videoinspelade materialet är naturvetenskaplig kunskap framträdande. Det visar sig 

genom att ett naturvetenskapligt inspirerat språkbruk används när det talas om kroppen, där 
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företrädesvis effekter på muskler och syreupptagning beaktas i samband med de fysiska 

aktiviteterna. Nedan följer några händelser som illustrerar hur naturvetenskapliga kunskaper 

åberopas.  

 

Vid en lektions början samlas läraren och eleverna, flickor i skolår 9, sittande på bänkarna.  

 
Lärare (lektion 3): Tjejer, idag ska vi köra stationer. Ni vet vad ni ska bygga upp. Vad bygger alla stationer på? 

Flicka: Styrketräning. 

Lärare: Varför är det bra att bygga muskler? Vad gör musklerna? (Ingen elev svarar).  
Lärare: De skyddar allt annat vi har i kroppen. Vad händer med muskeln när den börjar skaka? Vad heter det 

med ett annat namn? Ni vet när man böjer 90 grader. (Ingen elev svarar.) Mjölksyra. Om ni får lite ont är det 

inte farligt, ni bygger muskler. 

 

Eleverna bygger upp stationerna, därefter går de tillsammans med läraren runt de uppbyggda 

stationerna för en repetition av vilka muskler som jobbar. 

  
Lärare (lektion 3): Vilken muskel jobbar här?  

Flicka: Överarmen. 

Lärare: Ja, men vad heter den? 

Flicka: Biceps. 

Lärare: (pekar på armen) Ja, och triceps. (De går vidare till stationen där det ska utföras sit-ups). 
När ni jobbar med denna känner ni i magmusklerna, man blir inte andfådd utan magen jobbar. 

 

Begrepp som nämns i ovanstående händelse är ”styrketräning”, ”muskler”, ”mjölksyra”, 

”biceps”, ”triceps”. Dessa begrepp har i stor utsträckning sitt ursprung i ett naturvetenskapligt 

språkbruk, och hänvisar på skilda sätt till träningsfysiologiska effekter av fysisk aktivitet. 

Språkbruket riktar uppmärksamhet mot en kropp som består av muskler och hjärta, och det 

som ska uppmärksammas i kroppen är muskelarbete och hjärtfrekvens: ”När ni jobbar med 

denna känner ni i magmusklerna, man blir inte andfådd utan magen jobbar”. Genom att ställa 

frågan ”Vilken muskel jobbar här?” framstår det som viktigt att eleverna förstår kroppen 

utifrån ett anatomiskt och fysiologiskt perspektiv. Den insikt som ska internaliseras är således 

baserad på en specifik naturvetenskaplig kunskap om hur kroppen är uppbyggd och fungerar. 

Vidare talas det om vad musklerna heter. Frågan är varför det är viktigt att veta musklernas 

namn. Att systematisera kroppsdelarna på detta sätt kan ses som ett naturvetenskapligt sätt att 

ordna världen; en ordnande princip. Alla människor har muskler, och det finns en biceps hos 

alla. Kunskapen skapar således en universell bild av kroppen, och genom att framhålla det 
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latinska namnet kan samma språk användas av alla. Kunskapen om allas vår kropp blir på så 

sätt möjlig. 

 

Lektionen fortskrider och vid stationen där eleverna ska springa mellan två koner säger 

läraren att det handlar om kondition och frågar: 

  
Lärare (lektion 3): Vad händer med kroppen här? Det är kondition och hur märker man att det är kondition?  

Flicka: Man andas fortare.  

Lärare: Man blir andfådd. Samtidigt som man blir andfådd jobbar man med benmusklerna. (De går vidare till 

hopprepsstationen). Hopprep är en mycket bra uppvärmning, man blir andfådd och jobbar med arm- och 

benmuskler. Nu jobbar ni hårt från början till slut. En minut kör vi, vila 30 sekunder, sen kör vi en minut osv. 

Det är viktigt att vi håller hela minuten. På era platser, färdiga, kör. 
 

Läraren går runt och entusiasmerar, uppmuntrar och berömmer eleverna. I slutet av lektionen 

är det samling: 

 
Lärare (lektion 3): Jag vet att jag tjatar om musklerna, men det är viktigt. Det som är bra  […] för att undvika 

träningsvärk, vad kunde ni göra i duschen efteråt, efter ett hårt pass? Man kunde stretcha, men det får ni själva 

ansvara för där ute. Ni kan väl stretcha!? (inget svar från eleverna). 

 

I denna händelse handlar de fysiska aktiviteterna, enligt läraren, om konditions- och styrke-

träning. Sättet att uppmärksamma det kroppsliga utgår från biologiska kunskaper; latinska 

namn på muskler framhålls, det händer något i musklerna vid fysiskt arbete och det är 

konditionsträning vid löpning mellan koner. Yttranden som ”hopprep är en mycket bra 

uppvärmning” och att talet om muskler är viktigt, handlar om att konstatera vissa fakta. 

Vidare frågar läraren om eleverna kan stretcha, och framhåller att de själva får ansvara för det 

i duschen efteråt. Eleverna förväntas ha kunskaper om stretching, därpå följer egenansvaret 

och omsorgen om kroppen. Det är således ingen ordergivning om att eleverna ska stretcha, 

utan en rekommendation. Eleverna görs ansvariga för att sköta om den egna kroppen på ett 

visst sätt, i det här fallet för att undvika träningsvärk. Detta visar att den specifika kunskapen 

gör relationen mellan styrning och självstyrning möjlig – att via kunskapen skapa en relation 

mellan kroppsliga påbud och egenansvar. Genom åberopandet av en viss kunskap, att 

stretcha, kan således en relation mellan styrning och självstyrning skapas. 
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Analyserna visar att ett visst kunskapsinnehåll, anatomiska och fysiologiska kunskaper, 

möjliggör ett specifikt handlande, att konditions- och styrketräna och att stretcha. På så sätt 

blir det förnuftigt och rationellt att vara fysiskt aktiv i träningsfysiologiskt avseende.  

 

De kunskaper om kroppen som åberopas i undervisningspraktiken framträder emellertid inte 

enbart genom språkhandlingar, utan handlar även om praktiska kroppskunskaper, exempelvis 

hur en armhävning ska utföras. Under en lektion (lektion 6) intar läraren armhävningsposition 

och visar: 

 
Lärare (lektion 6): Då kör vi den vanliga, ni kan ha knäna i om ni vill, ni kan också göra den vanliga. Tryck på 

nu med bakdelen så att ni inte står upp (visar med stjärten i taket) så gäller det ner och nudda (visar med bröstet 

och näsan mot golvet).  

 

När eleverna, efter lärarens instruktion om armhävningar, utför aktiviteten hopp-

rep/armhävningar växelvis frågar en pojke om man kan göra armhävningar på olika sätt och 

läraren svarar: 
 

Lärare (lektion 6): Ju smalare mellan armarna desto mer tar det. Om man har armarna intill kroppen, ju mer tar 

det på armarna. Ju bredare tar det mer här (pekar på bröstet), här jobbar man mycket med bröstet.  

 

Armhävningen är i händelsen ovan ett exempel på en övning som syftar till att utveckla 

muskelstyrka, och kunskapen om hur man gör för att utveckla detta framhålls genom att visa 

hur en vanlig armhävning ska utföras. Svaret som ges ”ju mer tar det på armarna” och ”här 

jobbar man mycket med bröstet” riktar uppmärksamhet mot en specifik kunskap; hur 

muskelstyrka byggs upp. Kunskapen har på så sätt en styrande funktion genom att det anges 

en riktning för vilka aspekter av kroppen som bör uppmärksammas. Med andra ord, med den 

naturvetenskapliga kunskapen följer ett visst synsätt på kroppen. 
 

Genom att hänvisa till vissa kunskaper innebär att individerna kan betrakta världen, sig själva 

och andra på vissa bestämda sätt. Frågan är vad den naturvetenskapliga kunskapen, där 

anatomiska och fysiologiska aspekter fokuseras, åstadkommer, frambringar och uppfordrar 

till. Vad blir innebörden av denna kunskap? För att förstå den naturvetenskapliga kunskapen 

är det nödvändigt att förstå dess villkor, dess begriplighetskriterier. Kännetecknande för 

naturvetenskaperna är strävan efter att finna det som är generellt för alla människor. De 

kunskaper som genereras omtalas i termer av objektiva, neutrala och generella fakta. 

142



 143 

Den naturvetenskapliga kunskapen om kroppen skapar en förståelse av kroppen som en 

biologisk organism. I detta betraktelsesätt framstår kroppen som av naturen given, något som 

enligt Larsson (2004b) är färdigt att upptäcka. När kroppen framträder som en biologisk 

organism, som begripliggörs med naturvetenskapliga begrepp, framstår kroppen som ett ting 

som har olika funktioner, och som kan hanteras, skötas och kontrolleras på vissa bestämda 

sätt. Eleverna erbjuds möjligheten att uppfatta kroppen som något som genom fysisk an-

strängning ska utvecklas till att bli stark och uthållig, vilket innebär att kroppen kan förstås i 

termer av orsak och verkan. Den naturvetenskapliga kunskapen bygger således på vissa 

kunskapsteoretiska begriplighetskriterier där kroppen framstår som generaliserad och 

förtingligad.  

 

Det som följer på naturvetenskapens kunskapsteoretiska antaganden är således ett sökande 

efter det generella där kroppen blir ett ting. Ett exempel på detta förtingligande av kroppen 

visar sig i verksamheten när bilen används som en metafor för att förstå hur kroppen fungerar. 

Vid slutet av lektionerna (lektion 2 och 3), efter att ha arbetat med konditions- och styrke-

träning, samlas läraren och eleverna.  

 
Lärare (lektion 2): Musklerna hjälper oss så att vi kan röra på oss. Extra viktigt att ni äter innan fysisk aktivitet. 

Precis som bilen, kroppen måste fyllas på annars fungerar den inte. 

 

Lärare (lektion 3): Vad är viktigt att tänka på när man har idrott eller när man ska göra fysisk aktivitet, vad är 

viktigt att göra på morgonen?  

Flicka: Äta frukost.  

Lärare (lektion 3): Äta frukost är jätteviktigt, helst när man ska ha fysisk aktivitet. Precis som bilen, har inte 

bilen bensin så fungerar inte bilen, likadant är det med kroppen, eller hur, så det är bättre att om man inte har ätit 

frukost och det bara snurrar, man börjar må illa, då går man av planen. Någon som fastar? (En flicka räcker upp 

handen.) Kom ihåg, bilen utan bensin, Kerstin utan frukost. 
 

Bilmetaforen används för att begripliggöra den fysiologiska kunskapen. Kroppen liknas vid 

en motor som använder kemisk energi för mekaniskt arbete, vilket medför att kroppen 

mekaniseras. Bilen behöver bensin och kroppen behöver frukost för att kunna fungera vid 

arbete. Genom att kroppen förtingligas kan den också förklaras och begripas med naturveten-

skapliga förklaringsmodeller. 
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I den verksamhet som jag studerar åberopas en kunskapssyn där kroppen konstitueras som ett 

ting som ska påverkas i en bestämd riktning; kroppen är något man har, något som man kan 

och bör kontrollera. Men, frågan är vilka specifika styrningstekniker som tillämpas i inför-

livandet av den naturvetenskapliga världsbilden. I det följande illustreras hur det går till när 

detta vetande om kroppen skapas. 

 

Hur kroppen förtingligas och görs till objekt 
 
Hur ser betingelserna för kunskapsproduktionen ut och hur framställs vissa fakta och för-

klaringsmodeller? Jag har funnit tre styrningstekniker som vägleder mot ett specifikt vetande, 

och som jag benämner: ”Att konstruera fakta om kroppen”, ”Att göra kroppen till undersök-

ningsobjekt”, samt ”Att korrigera kroppsrörelser”. Vidare illustreras några händelser som 

pekar på att den specifika kunskapen kan ses som en del av elevernas självstyrningsprocess. 

 

Att konstruera fakta om kroppen 
 
Flera händelser i materialet visar att fakta konstrueras om hur saker och ting är. Det innebär 

att kroppen konstrueras genom ett visst språkbruk, inte minst av ord som ”är” och ”man”, ett 

språkbruk som skapar trovärdighet. 

 
Lärare (lektion 3): Vad händer med kroppen här? Det är kondition och hur märker man att det är kondition?  

Flicka: Man andas fortare.  

Lärare: Man blir andfådd. Samtidigt som man blir andfådd jobbar man med benmusklerna. (De går vidare till 

hopprepsstationen). 
 

Användandet av ”är” och ”man” i uttrycken: ”det är kondition”, ”man blir andfådd” och ”man 

jobbar med benmuskler”, gör beskrivningarna av kroppen neutrala, och kroppen konstrueras 

som någonting ”out-there-ness” (Potter 1996:151). Vidare menar Wahl (2006:127) att genom 

beskrivandet av kroppsligheten i termer av ”är X”, konstrueras utsagan som ett konstaterande 

av kroppsligheten: ett påstående om dess faktiska tillstånd. För att ett yttrande ska nå trovär-

dighetsstatus behöver det formuleras som något som finns därute, något som fanns därute 

innan betraktaren slog upp sina ögon för fenomenet – och något som därmed inte har påver-

kats av vare sig betraktandet eller beskrivandet (Börjesson m.fl. 2005). ”Det är kondition” och 

”Man blir andfådd” skapar generella kroppsliga fakta som inbegriper alla människor. Vad 
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som händer i kroppen och hur det kommer att kännas är inte förhandlingsbart och faktapå-

ståendena blir svåra att ifrågasätta. Konsekvensen blir att individerna har ett begränsat 

inflytande över det som påstås, förklaras och skildras. Genom att separera förklaringar av den 

allmänna kroppen från individens egna intressen konstrueras konsensus. Å ena sidan möjlig-

gör användandet av begreppet ”man” ett sätt att förstå allas våra kroppar, å andra sidan 

stänger det möjligheten att erfara den unika, individuella kroppsupplevelsen i de fysiska 

aktiviteterna. ”Man blir andfådd”, ”man blir inte andfådd, utan magen jobbar” och ”det är 

kondition” bär således med sig ett begränsat antal möjligheter. Med det menar jag att subjek-

tet inte blir involverat i handlingarna till följd av att allmänna normalföreställningar redan i 

förväg bestämt vad och hur det ska kännas, exempelvis ”när ni jobbar med denna övning 

känner ni i magmusklerna” (lektion 3). I uttalanden som ”man blir trött och man blir svettig” 

(lektion 7), sker således en generalisering av kroppsupplevelsen. Det allmänna ”man” och 

fakta om ”hur det är” har retoriska effekter, där mening skapas utan direkt referens till 

mänskligt erfarande där exempelvis känslor, intressen och upplevelser involveras.  

 

En annan form av yttranden som har retoriska effekter är att läraren ställer frågor och, inte 

sällan, svarar själv. I exemplet som beskrivs tidigare frågar läraren: ”Vad händer med kroppen 

här?” Läraren svarar: ”Det är kondition”. Frågan som ställs framstår som nyfiken, sökande 

och neutral. Svaret kan emellertid ses som resultatet av en rationell tankeverksamhet som 

mynnar ut i en beskrivning av hur världen är; ”Det är jobbigt att hoppa hopprep, eller hur?”, 

”Det är hela kroppen, sen började hjärtat slå, va?” Å ena sidan framstår frågorna som öppna, å 

andra sidan framstår fakta och det önskvärda handlandet som icke förhandlingsbart. På detta 

sätt tar en konsensusprocess form, en styrning där fakta konstruerar konsensus. Det är bland 

annat på detta sätt som vi kan förstå makt i handling, nämligen genom en slags enighet eller 

en form av samtycke om man så vill, där en allmän acceptans av vissa handlingar och ett visst 

vetande gör vissa handlingar mer rimliga och rationella än andra.  

 

Genom faktakonstruktionen formas således en generell och objektiv kropp som ska tränas och 

skötas, ett perspektiv som blir rimligt när kunskaper framställs som givna fakta.83 Den insikt 

som ska internaliseras baseras här på fakta om hur den biologiska kroppen är uppbyggd och 

fungerar. Denna allas vår kropp som ska tränas och stärkas framstår som något oundvikligt. 
                                                
83 Se Wahl (2006) för en utförlig analys av hur beskrivningar av barns kroppslighet konstrueras och vilken 
verklighet som detta i sin tur konstruerar. Här visas vad som möjliggör och upprätthåller faktiskheten i utsagorna 
om kroppslighet. Kroppen tänks ha ett naturligt utgångsläge från vilket man kan avvika i olika utsträckning. Blir 
avvikelsen för stor blir den till ett problem för kroppen. Se även Wahl (2003). 
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När något är oundvikligt blir det naturaliserat som sant – en realitet som inte behöver 

diskuteras. Det säkerställda konstituerar ett visst sätt att tänka och handla. På så sätt möjlig-

görs ett handlande i linje med ”hur det egentligen är” där eleverna uppmanas till att styra sina 

handlingar i riktning mot det som faktiskt är och som man faktiskt gör. 

 

Att göra kroppen till undersökningsobjekt  
 
Kroppen beskrivs som något allmänmänskligt, där det händer vissa saker i allas våra kroppar. 

Det sker bland annat genom ett naturvetenskapligt inspirerat språkbruk och faktakonstruktio-

ner hur det är. Det är dock värt att beakta att i en stringent naturvetenskaplig praxis involveras 

inte människors erfarenheter i beskrivningarna, det vill säga att faktapåståenden beskrivs utan 

att relatera till individers upplevelser och erfarenheter (Dewey, 1958). I mitt material används 

emellertid elevens egen erfarenhet av de fysiska aktiviteterna för att begripliggöra ett 

naturvetenskapligt perspektiv på kropp. Biologiskt inriktade frågor och förklaringar relateras 

således till elevernas egna upplevelser; en styrningsteknik där den egna kroppen fungerar som 

illustrativt exempel på den generella och allmänmänskliga kroppen.  

 

Under en lektion (lektion 4) utför eleverna, pojkar och flickor skolår 2, övningar på olika 

stationer som består av armhävningar, armböjningar på bänk, sit-ups, rocka rockring, hoppa 

hopprep, förflytta ärtpåsar mellan två koner, rygglyft hållande i en basketboll, klättring över 

dubbelbommar, harskutt på bänk samt löpning upp och ner på en bänk. Mot slutet av lektio-

nen samlas läraren och eleverna sittande i ring på golvet.  

 
Lärare (lektion 4): Vad hände det i muskeln när ni jobbade där? (läraren pekar på en av stationerna).  

Flicka: Jobbigt!  

Lärare: Den är jobbig, ja, men var kändes det någonstans?  

Flicka: (pekar på armen).  

Lärare: Vad hette den nu då?  

Flicka: Biceps.  

Lärare: Det var överarmen här (pekar), undersidan heter triceps. Och när ni jobbade med bollarna? Tommy, när 

du gjorde den med bollarna var kändes det i kroppen då?  

Pojke: I musklerna.  

Lärare: Musklerna och (läraren pekar på sin rygg) om det var här bak, då var det ju ryggen vi jobbade med, eller 

hur? Den då (pekar på station 2). Bettan, vad hände där?  

Flicka: Ryggen och magen.  
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Lärare: Magen var det framförallt. Och när man hoppade rep, vad hände då i kroppen? Eva! Vad hände med hela 

dig när du hade hoppat 50 hopp?  

Flicka: Kämpigt.  

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

slå va?  

Flicka: Mmm (ohörbart). 

 

I händelsen ovan rör det sig om en typ av undersökande metod: ”Vad hände i muskeln när ni 

jobbade där?”, ”Vad hände i kroppen när man hoppade rep?”, ”Var kändes det någonstans?” 

Övningar som sit-ups, armhävningar, hopprepshoppande eller löpning mellan koner fungerar 

som experiment som ger information om den fysiologiska och biologiska kroppen. Hopp-

repshoppandet och de andra övningarna görs på så sätt till experimentella situationer. I linje 

med den naturvetenskapliga empiricismen handlar det om att samla in generella och objektiva 

fakta om världen. När fakta väl samlats in talar dessa för sig själv. När läraren exempelvis 

frågar: ”när man hoppade rep, vad hände då i kroppen?”, ger eleven genom sitt svar uttryck 

för en subjektiv erfarenhet; det var ”kämpigt”. Läraren bekräftar det jobbiga med övningen 

och riktar därefter samtalet mot det generellt fysiologiska: ”sen började hjärtat slå, va?” 

Intresset riktas inte i det här fallet mot vad eleven känner, i bemärkelsen av den egna unika 

individuella upplevelsen (att det är kämpigt), eller elevens egna mål, syften och intressen med 

hopprepshoppandet. Istället ska eleven träda in i den generella kroppen, och styrs på så sätt in 

i ett handlande som tar utgångspunkt i en allmänmänsklig kropp. Det är således inte indivi-

dens unika erfarenhet som står i blickfånget, utan en generell och allmän kroppserfarenhet 

som ska upptäckas med hjälp av ett antal olika fysiska aktiviteter.  

 

I materialet förekommer alltså en styrningsteknik där en koppling mellan kroppen som 

undersökningsobjekt och kroppen som subjektivt erfarande uppmärksammas, med den 

specifika innebörden att det är resultatet och påföljden av de fysiologiska processerna som ska 

upplevas genom den egna kroppsliga erfarenheten. Ett förtydligande av kroppen som 

undersökningsobjekt kan göras med hjälp av en kontrastering, mot kroppen som subjektivt 

upplevande. Den upplevande kroppen förefaller mycket vidare än kroppen som undersök-

ningsobjekt genom att den innefattar alla våra erfarenheter av lust och olust, känslor, kropps-

liga minnen och kroppsliga upplevelser. Den beskriver ett spektrum av möjliga kropps-

erfarenheter, medan kroppen som undersökningsobjekt beskriver en form av utgående effekt, 

närmare bestämt hur den biologiska kroppen kan påverkas och vad den kan åstadkomma. 

Kroppen som subjektivt upplevande kan ses som en form av kunskap som är förbunden med 
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känsla, något som är kopplat till den egna unika kroppsliga upplevelsen alldeles oavsett dess 

effekter eller nytta. I exemplet ovan ställs frågan om ”var det kändes någonstans?” På så sätt 

riktas uppmärksamheten mot individens egen upplevelse, vilket kan sägas öppna möjligheten 

för att en subjektiv känsla blir involverad. Men, samtidigt stänger det möjligheterna genom att 

detta något som ska kännas framstår som förutbestämt.  

 

Vetenskapen används, som Börjesson m.fl. påpekar (2005:109), för att bygga upp trovärdig-

heten i argumenten som går ut på att mänskliga omständigheter kan förklaras utifrån generella 

lagar. Att fråga om muskelns namn, i synnerhet på latin, kan ses som ett exempel på denna 

generella princip – alla människor har en biceps. Detta medför att kroppen framträder som 

generell och därmed vare sig unik eller individuell. Kroppen konstitueras som ett generellt, 

objektivt faktum, en given och naturlig kropp som ska påverkas i en bestämd riktning. Genom 

att generella fysiologiska kunskaper om kroppen inkluderas, utesluter det möjligheterna till en 

djupare kännskap om kroppen, det vill säga den förståelse man kan få utifrån den egna unika 

upplevelsen, känslan och erfarenheten. I stället framträder en förtingligad kroppsnorm där 

kroppen blir påtaglig först genom ansträngning och hårt arbete. 

 

Att korrigera kroppsrörelser 
 
När ett anatomiskt och fysiologiskt vetande byggs upp blir korrigeringar av olika slag 

möjliga. I materialet förekommer olika former av kroppsliga korrigeringar som kan ses som 

en styrningsteknik som vägleder eleverna i en specifik riktning. Följande händelser utgör 

illustrationer.  

 

Vid början av lektionen (lektion 2) samlas läraren och eleverna för en snabb repetition på de 

olika stationerna som enligt läraren bygger på styrka och kondition. Läraren och eleverna går 

gemensamt igenom vad som ska göras på varje ställe. Vid stationen där man ska hålla i en 

medicinboll och böja och sträcka på benen frågar läraren: 
 

Lärare (lektion 2): Vad är viktigt att tänka på här?  

Flicka: Rak rygg. 

Lärare: Ja, rak rygg. Vad händer om man böjer sig fram? Man belastar ryggen. Det är viktigt att vara rak i 

ryggen. Vad händer om du lutar så här (läraren visar med överkroppen fälld framåt)? Man belastar ryggen. 
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Värsta övning ni kan ge ryggen, även när ni lyfter en bänk. Jag vill inte se att ni lyfter en bänk på det här viset 

(läraren visar med raka ben och ryggen fälld framåt). 

 

Därefter delas eleverna in parvis och börjar genomföra stationsträningen. Vid stationen med 

medicinboll och benböjning gör en elev en liten rörelse med ryggen något fälld framåt. 

Läraren tar tag i elevens rygg och lyfter upp den så att den inte böjs framåt och säger: 
 

Lärare: Rak rygg, det ska kännas i benen.  

 

Ovanstående exempel visar hur läraren korrigerar elevens kroppsrörelse genom en tillrättavis-

ning av elevens ryggposition. Efter denna korrigering arbetar eleven med rak rygg, vilket kan 

ses som en styrning/självstyrningsprocess som innebär att eleven lärt sig att arbeta med rak 

rygg och behärskar på så vis ett riktigt kroppsligt utförande. Styrning genom kropps-

korrigering har i händelsen ovan två riktningar som möjliggör två olika sätt att tänka om 

varför det är viktigt att utföra rörelserna rätt. Dels handlar det om att undvika ryggskador (den 

värsta övning man kan ge ryggen är att ha raka ben och ryggen fälld framåt), dels handlar det 

om effektivitet i syfte att stärka musklerna (”det ska kännas i benen”), vilket innebär att 

benmusklerna ska belastas. 

 

Styrning genom kroppsliga korrigeringar utgår från bestämda rörelsemönster som skildras 

som sanna och neutrala. Den naturvetenskapliga kunskapen framställs som objektiv och 

neutral, rätta tekniska utföranden framstår som givna fakta, och utförandet av kropps-

rörelserna blir inte förhandlingsbara.  

 

Under en lektion (lektion 6) intar läraren armhävningsposition och visar hur armhävningar ska 

gå till.  

 
Lärare (lektion 6): Då kör vi den vanliga, ni kan ha knäna i om ni vill, ni kan också göra den vanliga. Tryck på 

nu med bakdelen så att ni inte står upp (visar med stjärten i taket) så gäller det ner och nudda (visar med bröstet 

och näsan mot golvet).  

 

Efter denna instruktion arbetar eleverna två och två, en elev utför armhävningar under tiden 

som kamraten hoppar. En elev gör armhävningarna med svajande bålrörelse och raka armar. 

Läraren går fram till eleven, hukar sig ned, och lägger en hand på elevens rygg och en på 
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magen för att stabilisera elevens rygg. Efter denna kroppsliga korrigering genomför eleven 

armhävningarna utan svajande bålrörelse och med böjning i armarna. Denna händelse visar ett 

sätt att styra elevens handlingar mot ett visst kroppsligt utförande. Elevens kroppshandling 

förändras i riktning mot ett ändamålsenligt utförande när det gäller effekten av styrketräning.  

 

Det naturvetenskapliga kunskapsinnehållet möjliggör att kroppsrörelser kan korrigeras på ett 

sätt som medför att uppmärksamheten riktas mot ett bestämt sätt att genomföra övningarna 

på, det vill säga en styrning i riktning mot ett korrekt kroppsligt utförande. Korrigeringar av 

kroppsrörelser, samt att det visas såväl föredömliga som avskräckande exempel på kroppsliga 

utföranden, kan således betraktas som en styrningsteknik som vägleder eleverna att handla i 

linje med bestämda rörelsemönster. 

 

Kunskap och självstyrning 
 
Det kunskapsinnehåll som åberopas i undervisningspraktiken kan förstås i termer av styrning, 

såtillvida att det naturvetenskapliga perspektivet erbjuder en tolkningsram för eleverna och 

blir därmed en del av kroppskonstitueringen – ett påbjudet sätt att betrakta kroppen på. Att 

förstå kroppen med hjälp av naturvetenskapliga kunskaper, där fysiologiska träningseffekter 

ska uppmärksammas, är en styrning som vädjar till eleverna att träna och stärka sin kropp på 

ett bestämt sätt. När eleven gjort kunskapen till sin egen kan självstyrningen och egenansvaret 

komma till stånd. 

 

Flera händelser i materialet visar att inte bara läraren, utan också eleverna utgår ifrån ett 

anatomiskt och fysiologiskt perspektiv när de talar om kroppen. Att eleverna har tillägnat sig 

denna kunskap visar sig exempelvis när två flickor sitter på en bänk och vilar inför bytet till 

nästa station (lektion 3). En av flickorna ropar förtjust till en annan: 
 

Flicka (lektion 3): Karin, visa dina muskler för Eva. Eva, titta! Titta på Karins muskler, är dom inte stora? 
 

Vi slutet av lektionen, då eleverna är på väg ut i omklädningsrummet, vänder sig samma elev 

till läraren och frågar:  

 
Flicka: Vad heter den här muskeln nu igen? (pekar på armen) Jag har glömt. 

Lärare: Triceps. 
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Under en annan lektion (lektion 4) utför eleverna, pojkar och flickor skolår 2, övningar på 

olika stationer. Mot slutet av lektionen samlas läraren och eleverna sittande i ring på golvet.  

 
Lärare (lektion 4): Vad hände det i muskeln när ni jobbade där? (läraren pekar på en av stationerna).  

Flicka: Jobbigt!  

Lärare: Den är jobbig, ja, men var kändes det någonstans?  

Eleven pekar på armen.  

Lärare: Vad hette den nu då?  

Flicka: Biceps.  

Lärare: Det var överarmen här (pekar), undersidan heter triceps. Och när ni jobbade med bollarna? Tommy, när 

du gjorde den med bollarna vad kändes det i kroppen då?  

Pojke: I musklerna.  

 

När läraren frågar: ” Tommy, när du gjorde den med bollarna var kändes det i kroppen då?” 

skulle en rad olika svar på frågan om vad som känns i kroppen vara tänkbara. Men i denna 

situation blir det knappast möjligt att svara på andra sätt än det som ryms inom det natur-

vetenskapliga perspektivet. Elevens svar: ”I musklerna”, blir således ett rimligt svar i detta 

sammanhang. Det hade förmodligen framstått som märkligt om eleven hade svarat att det 

kändes mysigt, läskigt, fint, skönt eller obehagligt.  

 

Ett annat exempel som visar att eleverna har uppmärksammat tänkandet om muskelträning i 

olika kroppsdelar är under en lektion (lektion 1) där läraren går igenom övningar i syfte att 

träna armar, mage och ben, och en elev utbrister något förvånat:  

 
Pojke (lektion 1): Men ryggen då?  

Lärare: Den tar vi inte nu.  

 

Händelserna ovan visar att eleverna handlar i ett påbjudet handlingsutrymme genom att 

uppmärksamma kroppens muskulatur. Införlivandet av en viss typ av kunskap gör att vissa 

handlingar blir mer rimliga, vettiga, kloka och förnuftiga än andra handlingar, exempelvis blir 

kunskaper om hur kroppen fungerar vägledande för individernas handlingar och sätt att tänka. 

I mitt material förekommer uppvärmningsaktiviteter på fjorton av de femton inspelade 

lektionerna. Denna aktivitet tycks vara vanlig i verksamheten och i flera fall sker uppvärm-

ningen utan några instruktioner från lärarens sida. Ett exempel är vid en lektion (lektion 10) 

då eleverna börjar med uppvärmningsövningar så fort de kommer in i idrottshallen. Var och 
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en sköter sin egen uppvärmning. De flesta springer runt i salen, framåt och bakåt, hoppsasteg 

åt sidan följt av några tänjningsövningar. Därefter görs armhävningar, sit-ups och höga 

upphopp. Läraren kommer in något senare och säger åt eleverna att börja värma upp. Eleverna 

svarar att de redan har gjort det, och läraren säger ”bra, då kan vi börja spela”. 

 

Analyserna visar hur vissa handlingar strukturerar ett möjlighetsfält för andra handlingar. När 

eleverna handlar gör de det i relation till de handlingar som framstår som tänkbara och 

rimliga, exempelvis i relation till vanan att göra på ett visst sätt, andra tidigare handlingar, 

vilka aktiviteter som äger rum i en viss situation eller i relation till de specifika kunskaper och 

sanningar som är accepterade som självklara i verksamheten. Vissa budskap är framträdande 

och anger hur eleverna ska förhålla sig till sig själva och sin omvärld. 

 

Illustrationerna ovan visar att eleverna handlar i det påbjudna handlingsutrymmet, det vill 

säga i det som framstår som viktigt och betydelsefullt att uppmärksamma – kunskapen om hur 

man tränar och stärker sin kropp. Kunskapsbildningen, vikten av och metoder för att ta hand 

om, träna och stärka kroppen, ger således individerna möjlighet att agera i en bestämd 

riktning.  

 

Med den här kunskapen ska en internalisering av normer åstadkommas – att via kunskaper 

skapa en relation mellan kroppsliga påbud och egenansvar. Föreställningen om att ökad 

kunskap stärker möjligheten till självkontroll utgör en grundbult i den moderna formen av 

styrning, enligt Börjesson m.fl. (2005). Den kropps- och kunskapsförståelse som är fram-

trädande i mitt material är något som eleverna ska tillägna sig och bli engagerade i.  

 

Normer för rätta rörelser och eftersträvansvärda kroppar 
 
Konstruktionen av sanna kunskaper och objektiva fakta fungerar styrande, det blir förnuftigt 

att handla och tänka på vissa bestämda sätt. När en speciell kunskapsform framträder, med 

anspråk på “objektivitet” i termer av sanningar som alla måste böja sig för, blir det som 

Beronius (1991:89) framhåller rimligt att ställa frågan om vilka konsekvenser det får. Frågan 

handlar dock inte om huruvida kunskapen faktiskt är sann eller falsk, utan det centrala är hur 

kunskaperna styr och reglerar våra liv. Kunskaperna och styrningsteknikerna för således med 

sig en rad konsekvenser, inte minst när det gäller skapandet av kroppsliga normer. Det som 
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hålls för sant skapar olika klassificeringar, gränsdragningar och definitioner av vad det är att 

vara människa i olika avseenden: bestämningar som medverkar till att skapa normer för vad 

som är rätta rörelser och eftersträvansvärda kroppar. Det är framför allt ”effektiva rörelser”, 

”nytto-orienterade kroppsrörelser” och ”en allmänmänsklig kropp” som konstitueras. Nedan 

följer ett antal händelser som illustrerar hur dessa kroppsliga normer skapas i verksamheten.  

 

Den effektiva rörelsen 
 
Med ett givet kunskapsinnehåll följer normaliseringar genom att specifika kunskaper skapar 

normer för rätta rörelser. Jag har tidigare nämnt en händelse där läraren intar armhävnings-

position och visar hur armhävningar ska gå till (lektion 6).  

 
Lärare (lektion 6): Då kör vi den vanliga, ni kan ha knäna i om ni vill, ni kan också göra den vanliga. Tryck på 

nu med bakdelen så att ni inte står upp (visar med stjärten i taket) så gäller det ner och nudda (visar med bröstet 

och näsan mot golvet).  

 

Armhävningen är i händelsen ovan ett exempel på en övning som syftar till att utveckla 

muskelstyrka, och kunskapen om hur detta kan gå till framhålls genom att visa hur en 

”vanlig” armhävning ska utföras. Att visa hur en armhävning går till blir möjligt och rimligt i 

ett sammanhang där fysiologiska och anatomiska kunskaper uppmärksammas. Genom att visa 

hur en gängse armhävning ska utföras skapas en norm för rätt rörelse. Att ha knäna i golvet 

vid utförandet av armhävningar blir något som i viss mån bryter mot den standardiserade 

normen. Men, man kan ha knäna i om man vill, vilket medför att det är upp till eleven själv 

om den vill bryta mot standarden. Normen anger vad som bör göras och en vanlig armhävning 

framstår som mer effektiv i styrketräningssyfte än en armhävning där knäna är i golvet. Med 

normen följer att man bör vara en individ som orkar utföra den vanliga armhävningen. Denna 

norm möjliggör en kategorisering av individer i termer av starka och svaga. Genom bestäm-

ningar av vad som är önskvärt, vanligt och invant, skapas normaliseringar och särskiljningar, 

och i dessa processer formar individerna en viss typ av självkännedom och sanningar om sig 

själva. Beroende på tillgängliga sätt att handla och tänka upprättas specifika positioner som 

eleverna kan placera sig i: Är jag en som är stark eller svag? Vid en närmare granskning av 

den inspelade lektionen visar det sig att ingen elev har knäna i golvet – de gör den ”vanliga” 

armhävningen, om än med olika variationer i utförandet. På en given kunskap följer således 

153



 154 

vissa rörelsenormer som framstår som mer rätta än andra, och därmed normaliseringar och 

gränsdragningar.  

 

Det är framför allt effektiviteten i rörelserna som fokuseras. Som exempel kan nämnas en 

lektion (lektion 2) där läraren tar tag i en elev då denne utför sit-ups med raka ben. 

 
Lärare (lektion 2): Viktigt att man inte sitter så här (eleven sitter med raka ben). Vad händer då?  

Flicka: Man kan få ont i ryggen. 

Lärare: Det händer inget med dina magmuskler. 

 

På frågan om vad som händer om man utför rörelsen på fel sätt svarar eleven att en skaderisk 

föreligger om man sitter med raka ben. Läraren riktar dock uppmärksamhet mot effekten av 

muskelarbetet genom att säga ”det händer inget med dina magmuskler”. Exemplet visar att 

normen för rätta rörelsen framför allt avser verkningsgrad i muskelarbetet, det vill säga att 

muskeln ska belastas på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Ett annat exempel som visar hur den effektiva rörelsen framträder som norm är när läraren 

och eleverna samlas vid lektionens början:  
 

Lärare (lektion 7): Idag ska vi hoppa hopprep, det är lite övningar som vi ska göra. […] De andra klasserna 

började hoppa så här (läraren visar klumpigt) men sen efter hand blev det mjukare och mjukare (läraren visar 

mjukt). Man lär sig inte i första taget, det tar lite tid, ni har sett boxare när dom hoppar, säger swisch, hur duktiga 

som helst. Det är inte på en lektion som de har lärt sig hoppa, utan många år. […] Det gäller som bra motion, 

tänk på det, hur bra träning som helst. Det är hur bra som helst. Mycket bra för fotarbetet. 
 

I händelsen framställs hopprepshoppandet i termer av ett mjukt sätt och ett klumpigt sätt. Det 

mjuka sättet framstår som önskvärt. Genom att jämföra med boxares hopprepshoppande och 

genom att framhålla att det är bra för fotarbetet sätts det mjukare sättet i relation till effektivi-

tet. Att hoppa mjukt snarare än att hoppa tungt, är helt enkelt effektivare i motionssyfte och i 

träning av fotarbete. Konsekvensen blir att ett mjukt kroppsligt utförande värderas som bättre, 

och ett klumpigt utförande inte är eftersträvansvärt.  

 

En liknande händelse äger rum vid lektionsstarten (lektion 11) då läraren informerar om att 

innebandy står på agendan, och att de först ska ha en genomgång av en del övningar samt lite 

regler. Läraren går igenom hur eleverna ska göra när de passar och skjuter på mål, hur de ska 
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springa med klubban och bollen, och hur de ska följa med bollen vid passning. Eleverna 

tränar på övningarna och läraren kommenterar: 

 
Lärare (lektion 11): När ni håller i klubban, håll som om det vore en hammare. Höger hand längst upp. Håll med 

båda händerna. Tänk på att vara lite mjuka i kroppen så att ni inte springer omkring som telefonstolpar för då blir 

det lättare att bli av med bollen. Böj lite på knäna, böj lite på överkroppen och håll klubban stadigt med lite 

mellanrum mellan händerna.  
 

I likhet med hopprepsexemplet ovan talas det här om att kroppen bör vara mjuk och inte stel: 

”inte springa omkring som telefonstolpar”. Denna norm kopplas i likhet med de övriga 

händelserna till effektivitet. Men till skillnad från effektivitet i träningsfysiologiskt syfte 

handlar mjuk och smidig i detta sammanhang om att ett effektivt och ändamålsenligt spel ska 

komma till stånd; är man stel som en stolpe ”blir det lättare att bli av med bollen”.  

 

När normerna för rätta rörelser är fastställda blir det möjligt att tala om kroppsrörelser i 

termer av rätt och fel; det som är fel korrigeras och det som är rätt uppmuntras. Det medför att 

normer kring kroppens former och rörelser tillskrivs betydelser av olika slag.  

 

Under en lektion med redskapsgymnastik (lektion 12) ombeds eleven göra ett ljushopp på 

trampett och när eleven visar hoppar denne med armarna hängande längs med kroppen.  

 
Lärare (lektion 12): Upp med armarna, raka knän. En gång till.  

Eleven visar en gång till, denna gång med armarna upp mot taket och raka knän.  
Lärare: Bra! Fint!  

 

Även denna händelse visar hur elevens agerande vägleds i riktning mot en specifik rörelse-

norm, armarna ska vara uppåt och knäna ska vara raka när man hoppar. Att uppmuntra genom 

att säga ”bra” och ”fint” kan, som jag behandlat tidigare, betraktas som en styrningsteknik då 

den positiva förstärkningen fungerar som ett sätt att visa vilken rörelsenorm som är den rätta; 

när eleverna får positiv uppmärksamhet framhålls handlingen som önskvärd och riktig. I 

jämförelse med den kroppsliga korrigering som avser effekten av muskelarbete eller funktion 

i bollspelet, ges i denna korrigering inte något skäl för rättelsen. Här tycks det handla om en 

given rörelsenorm i relation till redskapsgymnastikmoment. Om eleverna är krokiga och 

böjda i själva utförandet, i exempelvis en hjulning, kommenteras utförandet genom uttryck 

som ”sträck på armar och ben” (lektion 12, 13). I vissa fall sker det inte någon förändring av 
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elevernas utförande, ben och armar blir inte rakare. Vid några tillfällen blir kroppen mer 

sträckt i utförandet, vilket bemöts med positiva lovord från lärarens sida. Normer möjliggör 

gränssättningar, och särskiljer på så sätt det bra ifrån det dåliga. Konsekvensen blir att det 

finns rätt och fel sätt att kroppsligen handla; normer som fastställer hur mjuk, krokig, rak, 

böjd, sträckt kroppen ska vara eller inte vara. 

 

På ett givet kunskapsinnehåll följer normer för rätta kroppsrörelser. Vid en första anblick kan 

man tänka sig att den kropp som objektifieras, generaliseras, förtingligas och som beskrivs 

med ett biologiskt språkbruk står bortom kroppsliga normer och värderingar. Jag har dock 

visat att normer för rätta rörelser preciseras via kunskapsinnehållet och tillskrivs betydelser av 

olika slag. Det handlar inte bara om objektiva fakta, utan om att en specifik typ av kropp 

värderas som väsentlig; den mjuka och effektiva kroppen anses bättre än den klumpiga och 

ineffektiva. Naturvetenskapliga kunskaper är därmed inte avklädda värderingar och normer, 

utan dessa kunskaper används snarare för att övertyga om normen; en fysiskt aktiv kropp som 

ska tränas och stärkas – på ett effektivt och rätt sätt. 

 

Den nytto-orienterade kroppsrörelsen 
 
Kunskaperna styr tänkandet och handlandet i en speciell riktning och för på så sätt med sig en 

rad konsekvenser. Vad kan och måste göras? Nedan följer några illustrationer på hur normer 

för eftersträvansvärda rörelser och kroppar konstitueras. 

 

Med hjälp av ett naturvetenskapligt kunskapsideal, där fysiologiska och anatomiska aspekter 

av människans kroppslighet framhålls, framstår det som rätt, förståndigt, rimligt och klokt att 

träna, sköta och ta hand om kroppen på ett sätt som ska gagna individerna på sikt. Denna form 

av styrning tycks följaktligen vara inriktad mot framtiden. Att tänka på effekterna av kropps-

rörelserna framstår som det primära, inte aktiviteten i sig. Kunskaperna om kroppen blir på så 

sätt nytto-orienterade. Ett exempel på denna nytto-orientering är det sätt varpå aktiviteten 

hopprep motiveras. Lärare och elever samlas vid lektionens början: 

 
Lärare (lektion 7): Idag ska vi hoppa hopprep. […] Vilken sport man än sysslar med fotboll, ishockey så har man 

nytta av detta. Inte bara för boxare utan även andra idrotter, fotboll, hockey, brottning, ja vad man nu sysslar 

med. Det gäller som bra motion, tänk på det, hur bra träning som helst. Det är hur bra som helst. Mycket bra för 

fotarbetet. 
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En enskild aktivitet som hopprepshoppande motiveras med dess nytta för fysisk träning, nytta 

för andra idrottsaktiviteter och bra för fotarbetet. Det betyder att aktiviteten i sig får ett värde 

genom att den sätts i relation till något annat, det som komma ska. Aktiviteten får på så sätt ett 

instrumentellt värde, det vill säga att om man rör sig på ett visst sätt bör man komma till insikt 

om att det är bra för andra saker. Under en annan lektion (lektion 3) motiveras hoppreps-

aktiviteten som ”en mycket bra uppvärmning, man blir andfådd och jobbar med arm- och 

benmuskler”.  

 

En gemensam nämnare i införlivandet av den naturvetenskapliga kunskapen är ett nytto-

motiverat förhållningssätt i bemärkelsen av framtida effekter. De handlingar som utförs 

betraktas således som bra för något annat; styrketräning utförs för att stärka muskler, löpning 

utförs för att utveckla konditionen, uppvärmning syftar till att kroppen ska bli varm och rätta 

kroppsliga utföranden ska belasta en specifik muskel så att effekten på muskelarbetet blir 

optimal. Med en fokus på fysiologiska kunskaper blir det rimligt att tala i termer av nytto-

aspekter. För att få till stånd en relation mellan styrning och självstyrning framträder ett 

tydligt budskap; det är nyttigt att träna. Med åberopandet av den naturvetenskapliga kunska-

pen blir det skäligt att betrakta fysisk aktivitet i termer av effekter för framtiden, och inte som 

goda och angenäma för stunden. Genom att det i verksamheten framhålls en viss kunskaps-

form uppmärksammas en kroppslig aspekt av människan och andra utesluts. När vissa saker 

yttras och påstås är det andra saker som inte sägs. I det analyserade materialet framträder inte 

andra kunskapsformer om kroppen, exempelvis skapande kroppsrörelser, improvisationer 

med uttryck för fantasi och känslor, eller utforskande av kroppens rörelsemöjligheter som 

bland annat nämns i kursplanerna för skolämnet idrott och hälsa (Skolverket 2000b). Vad som 

sker är således prioriteringar av vissa kunskapsformer, där en rad ordningar ges företräde över 

andra ordningar, med konsekvensen att andra tankeformer utesluts. Utifrån de kunskaper som 

framträder i den studerade undervisningspraktiken blir det rimligt att anta att de aktiviteter 

som saknar fysiologiska träningseffekter blir tämligen ointressanta, och utesluts därför. 

 

Den allmänmänskliga kroppen 
 
I undervisningspraktiken framträder kroppen som såväl könsneutral som åldersneutral: ingen 

skillnad görs på manliga och kvinnliga kroppar, inte heller på yngre barns (skolår 2) och äldre 

barns (skolår 9) kroppar. Det som är framträdande är en allmänt balanserad, effektiv och 
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tränad kropp som ska vara fysiskt aktiv för att på så sätt tränas och stärkas. Det är således inte 

den elitidrottande kulstötarens kropp som är det eftersträvansvärda, och inte heller är en 

bräcklig, kraftlös och orkeslös kropp något att sträva mot. Om vi återgår till det exempel som 

jag skildrat ett antal gånger tidigare i texten, där tio armhävningar, tjugo sit-ups och tio höga 

upphopp ter sig som eftersträvansvärt, kan frågan ställas: varför tio? En elitidrottare kanske 

kan göra femtio, vissa individer kanske inte kan göra någon. Tio armhävningar framstår som 

ett rimligt antal i ett sammanhang där en medelgod allmänt tränad kropp ses som det önsk-

värda. Det är lämpligt att göra tio armhävningar, att bara göra tre anses inte tillräckligt, men 

att göra trettio är inte något som verkar begärligt. Och det gäller för alla, oavsett kön och 

ålder.  

 

Detta kroppsliga könsöverskridande avsexualiserar kroppen. Den androgyna kroppen blir 

rimlig när kunskaperna om kroppen framställs i generella termer. Även om det är den 

biologiska aspekten av människans kroppslighet som fokuseras, förekommer inga handlingar 

som framhåller biologiska könsskillnader eller biologiska åldersskillnader när det talas om 

kroppen. Denna iakttagelse kan sättas i relation till att ämnet har gått från en differentierad 

undervisning för flickor och pojkar till en gemensam och odifferentierad undervisning 

(Larsson m.fl. 2005). I likhet med Larsson m.fl. vill jag framhålla att det är svårt att hävda att 

flickor och pojkar skapas som två skilda grupper av elever. 

 

I historiskt inriktade studier framhålls att den vältränade, starka och uthålliga kroppen 

betraktas som manlig, och den estetiska, mjuka och rytmiska kroppen betraktas som kvinn-

lig.84 Min undersökning visar emellertid att en fysiskt tränad och aktiv kropp är en allmän 

norm, och den mjuka kroppsrörelsen framstår som eftersträvansvärd för alla; en kroppslig 

norm som gäller för såväl pojkar som flickor. I materialet framkommer inte att konditions- 

och styrketräning ses som något specifikt manligt. Detta visar sig exempelvis när en flicka 

förtjust uttrycker (lektion 3): ”Karin, visa dina muskler för Eva. Eva, titta! Titta på Karins 

muskler, är dom inte stora?”. Den köns- och åldersneutrala kroppen blir en hälsorelaterad 

kropp i allmänmänskliga termer. De anatomiska och fysiologiska aspekterna av kroppen blir 

ett villkor för eleverna att förstå sig själva som kroppsliga subjekt – ett sätt att förstå hur en 

frisk och hälsosam kropp kan formas.  

 

                                                
84 Se exempelvis Carli (2004); Lundquist Wanneberg (2004). 
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Detta synsätt på kroppen framställs inte som ett av flera tänkbara handlingsalternativ, eller ett 

möjligt perspektiv att betrakta kroppen på, utan som något faktiskt. De kroppsliga behoven är 

definierade, valmöjligheterna är uttänkta och handlingsalternativen förutbestämda. Kroppen 

blir märkbar först genom ansträngning och hårt arbete, oavsett ålder och kön. Detta kan sägas 

gynna ett kroppsligt ordnat sammanhang som skapar en kroppslig begriplighet i tillvaron. 

Samtidigt blir kroppen avmystifierad och objektifierad, och individers unika kroppsupp-

levelser, kroppserfarenheter och ”spontana” kroppshandlingar omformas i rationell riktning. 

 

Sammanfattning 
 
Centrala frågor i avhandlingen är hur styrningsprocesser framträder och hur kroppen 

konstitueras i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik. I detta kapitel fokuseras en 

viss aspekt av styrning, nämligen hur ett specifikt kunskapsinnehåll konstituerar kroppen i en 

viss riktning.  

 

I resultatet framkommer att naturvetenskaplig kunskap om kroppen åberopas i undervisnings-

praktiken. Detta visar sig genom att ett naturvetenskapligt inspirerat språkbruk används när 

det talas om kroppen, där framför allt effekter på muskler och syreupptagning beaktas i 

samband med de fysiska aktiviteterna. Det framstår som viktigt att eleverna förstår kroppen 

utifrån ett anatomiskt och fysiologiskt perspektiv, och den insikt som ska internaliseras är 

baserad på kunskaper om hur kroppen är uppbyggd och fungerar.  

 

Genom att hänvisa till specifika kunskaper följer att individerna kan betrakta världen, sig 

själva och andra på vissa bestämda sätt. I den studerade verksamheten skapas en förståelse av 

kroppen som en biologisk organism och kroppen framstår som av naturen given. Det medför 

att kroppen kan förstås i termer av orsak och verkan; ett objekt som kan hanteras, skötas och 

kontrolleras på vissa bestämda sätt. Innebörden av denna kunskapsform blir att kroppen 

generaliseras, objektifieras och förtingligas – kroppen är något man har, något som man kan 

och bör kontrollera. 

 

Vidare har betingelserna för kunskapsproduktionen studerats, det vill säga hur det går till när 

ett visst vetande om kroppen skapas. De styrningstekniker som har kunnat urskiljas är ”att 

konstruera fakta om kroppen”, ”att göra kroppen till undersökningsobjekt”, samt ”att korri-
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gera kroppsrörelser”. Den först nämnda innebär att verklighetskonstruerandet och trovärdig-

heten byggs upp med viktiga detaljer. I användandet av ord som ”är” och ”man”: ”Det är 

kondition” och ”Man blir andfådd” konstateras fakta om hur det är och vad man bör erfara. 

Denna allas vår kropp, som är på ett visst sätt ska erfaras på samma sätt av alla och möjliggör 

ett handlande i linje med ”hur det egentligen är” och eleverna uppfordras till att styra sina 

handlingar i riktning mot det som faktiskt är och som man faktiskt gör. I den andra görs de 

fysiska aktiviteterna till experimentella situationer där det handlar om att finna fakta om hur 

kroppen fungerar, fakta som talar för sig själv. Det är således inte individens unika erfarenhet 

som står i blickfånget, utan biologiska funktioner som ska upptäckas med hjälp av ett antal 

olika aktiviteter. Kroppsliga korrigeringar innebär en styrningsteknik som vägleder eleverna 

mot vissa bestämda sätt att genomföra övningarna på. Genom kroppskorrigeringar, samt 

genom förevisningar av såväl föredömliga som avskräckande exempel på kroppsrörelser 

framträder normer för rätta utföranden.  

 

Eleverna i den studerade undervisningspraktiken handlar i ett påbjudet handlingsutrymme 

genom att uppmärksamma fysiologiska och anatomiska aspekter när de talar om kroppen. 

Införlivandet av en viss typ av kunskap gör att vissa handlingar blir mer rimliga och förnuf-

tiga än andra. På så sätt framgår att vissa handlingar, exempelvis kunskaper om hur kroppen 

fungerar, blir vägledande för individernas handlingar och sätt att tänka. 

 

Genom åberopande av en specifik kunskap och av styrningstekniker som slår fast fakta om 

hur det är, skapas olika klassificeringar och gränsdragningar; i detta fall bestämningar som 

medverkar till att skapa normer för rätta rörelser och eftersträvansvärda kroppar. Inte minst 

framträder den effektiva rörelsen, den nyttiga kroppsrörelsen och den allmänmänskliga 

kroppen. Detta visar sig dels genom att det framstår som förståndigt och klokt att ta hand om 

kroppen på ett sätt som ska gagna individerna på sikt, dels genom att kroppen framställs som 

såväl köns- som åldersneutral. Det görs ingen skillnad på manliga och kvinnliga kroppar, inte 

heller på yngre barns och äldre barns kroppar. En allmänt balanserad och fysiskt aktiv kropp 

som ska tränas och stärkas på ett visst sätt framstår som eftersträvansvärt för alla. 

 

Ett visst kunskapsinnehåll strukturerar ett möjlighetsfält för andra handlingar och kan förstås i 

termer av styrning, såtillvida att det naturvetenskapliga perspektivet erbjuder en tolkningsram 

för eleverna och blir därmed en del av kroppskonstitueringen – ett påbjudet sätt att betrakta 

kroppen på. Normer för rätta kroppsrörelser och eftersträvansvärda kroppar följer på ett givet 
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kunskapsinnehåll. När eleverna handlar gör de det i relation till de handlingar som framstår 

som tänkbara och rimliga, till de specifika kunskaper och sanningar som är accepterade som 

självklara i verksamheten. De kunskaper som prioriteras i undervisningspraktiken kan förstås 

i relation till makt på så sätt att makten är förenad med produktionen av den sanna kunskapen, 

vilket skapar möjligheter och begränsningar för handling. Produktionen av kunskaper och 

sanningar kan sägas tränga in i människors tankegångar, och får konsekvenser för vilka 

handlingsalternativ som blir självklara. Den specifika kunskapen gör relationen mellan 

styrning och självstyrning möjlig – att via kunskapen skapa en relation mellan kroppsliga 

påbud och egenansvar.  
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Kapitel 6 
 
Avslutning med vissa utblickar 
 

Utifrån avhandlingens resultat görs i detta avslutande kapitel några utblickar. Dels behandlas 

vad avhandlingens perspektiv bidrar med att klargöra, dels diskuteras olika konsekvenser av 

de makt- och styrningsprocesser som är inbäddade i skolämnet idrott och hälsas undervis-

ningspraktik. Kapitlet är indelat i tre delar. I den första delen diskuteras frågor som rör vår 

tids ideal om autonomi och självstyrning och de förutsättningar som styrning i en institutio-

naliserad praktik vilar på. I den andra delen resoneras om kroppen som ett möte mellan 

individ och samhälle. Den tredje delen utgörs av en avslutande kommentar, där bland annat 

normativitet och kritisk hållning behandlas. 

 

Tvånget i frihet 
 
Forskning inom governmentalitytraditionen bedrivs i stor utsträckning som historiskt 

inriktade studier där bland annat frågor som rör styrningsformer i en vidare politisk mening 

behandlas. Ett övergripande syfte inom governmentalityforskningen är att peka på föränd-

ringar av olika styrningsmentaliteter som sker i det moderna samhällets utveckling. Bland 

annat hävdas att auktoritära och påtvingade styrningsformer har fått ge vika för en form av 

styrning som bygger på individers självstyrning och egenansvar. I avhandlingen har jag 

studerat styrningsformer, i synnerhet med avseende på hur processen styrning/självstyrning 

iscensätts, det vill säga hur det går till när rekommendationer förväntas bli en inre röst. Det 

innebär att jag tagit såväl stora samhälleliga utvecklingstendenser som människors vardagliga 

handlingar i beaktande.  

 

I linje med governmentalityperspektivets problematisering av processen 

styrning/självstyrning visar studien på en styrningsmentalitet som inte karaktäriseras av 

tydliga tvång, det vill säga att eleverna beordras till att handla på vissa bestämda sätt. Det 

visar sig bland annat genom yttranden som ”om man inte vill då behöver man inte”, ”man 

måste inte göra om man tycker att det är för svårt” eller ”gör ert bästa”. Verksamhetens 

styrningsfokus riktas framför allt mot olika viljekomponenter där eleverna förväntas bli 

delaktiga, ta ett eget ansvar och styra sina handlingar i riktning mot det önskvärda. 
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Viljekomponenter och egenansvar framstår som själva naven i processen 

styrning/självstyrning.  

 

Processen styrning/självstyrning handlar således inte om att tvinga människor att göra det 

någon vill, utan att få dem att bli den typ av människor som de bör vara – av egen fri vilja. 

När rätta viljor ska etableras krävs emellertid en rad styrningstekniker och i studien har jag 

pekat på att det sker genom att uppmuntra och lovorda rätta handlanden, att framhålla fysisk 

aktivitet som något roligt och lustfyllt, att framhäva allas vårt gemensamma projekt, samt att 

konstruera fakta om kropp och rörelse för att på så sätt få eleven att komma till insikt om 

vikten av att vara en ansvarstagande fysiskt aktiv individ som tränar och stärker sin kropp.  

 

Resultatet visar även andra former av styrning. De elever som inte vill anstränga sig och som 

inte visar olika former av viljestyrkor blir föremål för ingripanden. Det visar sig genom att 

icke önskvärda handlingar åtgärdas med ett likgiltigt bemötande, korrigeringar eller tillrätta-

visningar av olika slag. Dessa handlingar illustrerar självstyrningens bortre gräns, vilket även 

diskuteras av Börjesson m.fl. (2005:34). De elever som inte har lyckats att internalisera det 

normativa ramverket och gjort det till något eget, blir föremål för korrigering av olika slag. 

När självstyrningen inte fungerar träder andra styrningsformer i kraft så att eleverna ska 

kunna finna den rätta vägen och nå fram till det rätta handlandet. Åtgärder vidtas således när 

det saknas vilja eller förmåga hos individen att internalisera den normativa ordningen. Det är 

individernas vilja och förmåga att handla i enlighet med det som anses klokt och förnuftigt 

som avgör styrningsformerna, allt beroende på förmågan till självreglering. De individer som 

kanske är mest angelägna att nå när det gäller formandet av rätta viljor visar sig oftast vara de 

mest svåråtkomliga. Jag tänker exempelvis på den elev som lämnar idrottshallen när lektionen 

precis ska börja, och de elever som inte alls kommer på lektionerna. Men då finns betyg och 

utvecklingssamtal att tillgå, där de gällande kraven på aktivitet och villighet kan föras upp i 

ljuset.  

 

Studien belyser således hur det i verksamheten framträder olika styrningsformer beroende på 

situation och omständighet. Det kan också konstateras att viljan och förmågan till själv-

reglering och egenansvar är olika bland eleverna, en olikhet som påkallar olika styrnings-

former. Trots att det i vårt samhälles institutionaliserade verksamheter råder en allmän 

tendens att egenansvar och medbestämmande är bättre än direktiv och förhållningsorder, vill 

jag i linje med Börjesson m.fl. (2005) framhålla att det är svårt att föreställa sig att styrning 

164



 165 

enbart skulle ske efter valfrihetens och självbestämmandets principer, även i det som framstår 

som de mest väletablerade demokratiska verksamheterna.  

 

Kanske är det så att styrningsformer som bygger på egenansvar och självdisciplin med 

nödvändighet har sina gränser. Makt och styrning hör till mänskliga betingelser, och styrning 

är i många avseenden att betrakta som nödvändig, och i princip högst önskvärd. Alternativet 

till styrning är likgiltighet och betydelselöshet. Utan styrning skulle vi inte kunna uppfostra 

barn, gå i skola, arbeta, idrotta, vara medlem i en förening eller leva i ett samhälle. Som jag 

ser det, handlar det inte om att göra oss fria från styrning, utan att göra oss kvitt tanken om att 

styrningens motsats skulle vara absolut autonomi. Eller att ”icke styrning” skulle vara 

liktydigt med frihet. Det autonoma subjektet är något som konstant ter sig möjligt, men som 

Walkerdine (2003) framhåller, är en praktisk omöjlighet. I stället handlar det om att förstå hur 

olika styrningsformer praktiseras, samt vilka konsekvenser det skapar.  

 

En förflyttning av tvånget 
 

När det handlar om samhällspolitiska förändringar föreställer vi oss gärna att något har 

utvecklats, blivit effektivare och bättre – vi jämför med förr. En ökad betoning på individers 

självstyrning och egenansvar kan kanske ses som en utveckling i en demokratisk, liberal och 

individualistisk riktning. I min studie kan jag emellertid inte uttala mig om förändringar. 

Historiska studier inom governmentalityforskningen visar dock på omställningar som i 

generella termer kan betraktas som hierarkiska utjämningar; från ordergivningar och direktiv 

till råd och anvisningar, från överhetsstat till individansvar (Börjesson m.fl. 2005). Det 

framhålls att färdvägen numera inte i samma utsträckning pekas ut med pekpinnemetoden, 

istället är det egenansvar och delaktighet som gäller.  

 

Min studie uppvisar inte några styrningsformer som handlar om att lyda och underordna sig 

auktoriteter, eller händelser som pekar på att elever styrs med tvång, våld eller hårdhänt 

behandling. Inte heller blir någon individ föremål för disciplinära åtgärder i form av bestraff-

ningar eller direkta order. Detta kan jämföras exempelvis med Linggymnastikens auktoritära 

former, militäriska kommandon, hårt disciplinerade rörelseformer och ordergivningar i 

kollektivistisk anda (Ljunggren 1999:106). Mitt empiriska material uppmärksammar i likhet 

med Börjesson (2003) att auktoriteten – läraren – i många fall har lämnat plats för vår tids 
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kompis med ett jämlikt och informellt tilltal. I ett sammanhang där det talas om att det är ”vi” 

som ska utföra något gemensamt blir styrningen inte påtagligt auktoritativ, istället karaktäri-

seras inkluderingen av en viss demokratisk ordning; ett gemensamt projekt som vi tillsam-

mans bör hålla igång – i namn av egenansvar.  

 

Idealet om den självstyrande individen tycks ha drivits ett stycke framåt, och i denna föränd-

ring verkar det ha skett en förflyttning av ”tvånget”. Frågan är om inte den jämlika håll-

ningen, och därtill allas vårt gemensamma projekt som bör göras till något eget, kan ses som 

en annan form av tvång än det tvång som framträder i disciplinär och auktoritär styrning. I 

studien har jag pekat på att det skapas en bestämd relation mellan vad som bör göras och 

inställningen att själv vilja detta. I det avseendet framträder styrningen som en motsägelse 

mellan det som framstår som ett måste men ändå inte framställs som ett tvång. Eleven 

förpliktas att tänka och göra på ett bestämt sätt, samtidigt som denna förpliktelse står i ljuset 

av egenansvar och självbestämmande. I verksamheten framträder budskapet om rätten att 

själv välja, att man som individ inte måste, det är upp till en själv, samtidigt som det skapas 

normer om vad som är det rätta att göra; ”om man inte vill då behöver man inte – men så här 

gör man”.  

 

Att själv göras ansvarig för att reglera sina handlingar i enlighet med det som förväntas i 

verksamheten kan uppfattas som en form av tvång; egenansvaret att handla i linje med det 

normativa ramverket. Det tycks råda en disharmoni i vår tids ideal om frihet, egenansvar och 

självstyrning – en konflikt som enligt Palmblad och Eriksson (1995:96) handlar om personlig 

frihet och individuella valmöjligheter å ena sidan, och normativa styrningssträvanden å andra 

sidan. Författarna menar att det ger intryck av en paradox såtillvida att personlig frihet, 

ansvarstagande och delaktighet ska utvecklas samtidigt som eleverna ska komma fram till på 

förhand bestämda ställningstaganden, inte minst på hälsans område. Man skulle kunna säga 

att den liberala styrningsmentaliteten fungerar i stil med: ”låt individerna göra fria 

handlingsval, men se till att det görs i relation till en redan införlivad idé om vad som är det 

rätta”. Detta behöver dock inte nödvändigtvis betraktas som en motsättning, utan som en 

logisk ordning där det ena förutsätter det andra. Med det menar jag att fria handlingsval och 

normativa styrningssträvanden står i en ömsesidig relation till varandra, på så sätt att 

verksamheten kan sägas bygga på en ordning där individen har frihet att välja, men givet vissa 

normer och kunskaper är det rimligt att utnyttja friheten genom att välja att göra det som 
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framstår som klokt och förnuftigt. Frihet och styrning både skapas och förutsätts alltså i själva 

styrningsformen.  

 

I denna ömsesidiga relation framstår det som om samhällets ordning och möjlighet till 

reproduktion måste baseras på gemensamma normer, ideal och moraliska värden. Samtidigt är 

det i ett demokratiskt, liberalt samhälle nödvändigt att stärka den enskilda individen genom 

möjligheter för självrealisering och val av eget livsprojekt, av hänsyn till både individuell och 

samhällelig välfärd. Det handlar om att säkra bägge delarna i en balans mellan båda. Det är 

således ett förhållande mellan restriktioner och egenansvar, där båda sidor måste tas till vara, 

vilket inte låter sig göras i lika hög grad på en och samma gång. Den eviga frågan verkar vara 

vilken sida som ska få det största utrymmet. Det ökade ansvaret på individen innebär, enligt 

Carstens (1998), ett samhälleligt ingripande i den enskildes liv. Att ta ansvar för livet har 

kommit att bli en självregleringsfråga. Därav en förflyttning av tvånget. 

 

Plikten att hålla sig själv i form på frivillighetens väg 
 

I governmentalityperspektivet betraktas relationen mellan styrning och självstyrning som 

intimt sammanlänkad med begreppen autonomi och frihet. Individens frihet framstår som en 

nödvändighet för den liberala styrningspolitikens funktion. Genom processen styr-

ning/självstyrning har människor kommit att handla och definiera sig själva i termer av en 

speciell föreställning om frihet, en frihet som enligt Rose (1998:17) handlar om att välja. Att 

välja är frihet, men vi måste också välja – ”The obligation to be free”, som Rose uttrycker det 

(1999:viii). 

 

I studien har jag illustrerat hur egenansvaret kan åstadkommas genom uttalanden som ”för att 

undvika träningsvärk, vad kunde ni göra i duschen efteråt, efter ett hårt pass? Man kunde 

stretcha, men det får ni själva ansvara för där ute. Ni kan väl stretcha?”. I verksamheten ges 

eleverna möjlighet att själva välja att handla i enlighet med det som framstår som rätta och 

förnuftiga handlanden. Även i yttranden som ”Det krävs mycket av er. Är det någon som 

känner att den har slarvat? Har alla jobbat ordentligt?” framträder budskapet om friheten att 

själv välja, men också plikten att välja att handla rätt. Det innebär att subjektets frihetsut-

rymme och former av frihet framträder på ett speciellt sätt. 
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Med utgångspunkt i avhandlingens resultat kan sägas att de individer är fria som har förmåga 

och vilja att anpassa sig till bestämda normer. Friheten blir en fråga om förmåga till själv-

reglering. Konsekvensen blir således att individerna måste kvalificera sig till frihet genom att 

handla i linje med en given ordning. Man kan, något hårdraget, uttrycka det som att den fria 

människan är reglerad och kan reglera sig själv i linje med bestämda normer. Tänk exempel-

vis på all den kunskap och information som eleverna ges om hur de ska leva ett gott liv. 

Budskapet är tydligt: att vara fysiskt aktiv och stärka sin kropp, att vilja utvecklas som 

människa och att skapa goda vanor. Jag tror inte att någon elev i dagens skola har undgått 

informationen om vikten av att vara fysiskt aktiv och vad man bör göra för att vara en 

hälsosam medborgare. I min studie blir eleven fri först när denne handlar i linje med det 

normativa ramverket och har den rätta inställningen, det vill säga när eleven på egen hand 

sköter sitt motionerande, tänker på sin hälsa, vårdar sin kropp, reglerar arbetet med att 

utveckla sig själv och visar att den vill detta. Att vara inaktiv och att inte sköta sin kropp är 

handlingar som framstår som ofria i relation till diskursens ordning, genom att de betraktas 

som oförnuftiga och irrationella, det vill säga att de är utsatta för destruktiva krafter och 

därför måste åtgärdas. Men genom att vara delaktig och praktisera sin frihet som en hälsosam 

individ kan individen betraktas som fri, det vill säga att genom att vara fysiskt aktiv och ha de 

rätta viljorna nås den frihet som följer med självstyrningen. Frihet gäller alltså för de elever 

som handlar i linje med den diskursiva ordningen, och som ställer upp på de gemensamma 

normerna; anpassade men ändå självbestämmande. Det sitter således, som Börjesson m.fl. 

(2005:67) framhåller, en prislapp på vår tids frihetliga styrelseform.  

 

Frihetens börda 
 

Människor lyckas inte alltid att bära på frihetens plikter, menar Walkerdine (2003). I synner-

het inte när innebörden av frihet har kommit att bli synonym med förmågan till egenansvar 

och självstyrning (Fendler 2001). Genom att egenansvar och självstyrning framstår som något 

förväntat i livsprojektet, kan misslyckanden och uteblivna framgångar bli liktydiga med ett 

personligt misslyckande – det är svårt att hitta skuldlindring. I min undersökning har jag 

emellertid inte studerat om individerna känner personligt misslyckande eller inte. Men utifrån 

undersökningen kan jag peka på hur oönskade handlingar skapas som individuella problem.  
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I materialet framträder inaktivitet och ovilja som individuella problem, och inte som gemen-

samma problem som kräver kollektiva lösningar. Problemen knyts till individ, inte till 

situation, vilket kan ses som en effekt av den eftersträvansvärda självstyrningen. Med det 

menar jag att om en elev inte vill och gör motstånd av något slag, och därmed visar att den 

inte lyckats internalisera det önskvärda handlandet, är det eleven som blir föremål för åtgärd. 

Ett exempel är när det spelas boll och några elever står vid sidan av planen. Eleverna får 

tillsägelse att ”komma igen”, och bli lite mer involverade. Yttrandet: ”Lina, kom igen lite nu 

så kan du ta några på andra sidan. Rör dig lite, du får inte sitta fast i golvet” visar att det är 

elevens agerande som är det bristfälliga. Det sker inte någon problematisering av innehållet i 

undervisningen, inte heller av den syn på samarbete och konkurrens som skapas i verksam-

heten.85 Grundläggande normer, verksamhetsinnehåll och institutionella arrangemang är inte 

föremål för diskussion. Om gemensamma värdegrunder ska kunna diskuteras och problemati-

seras måste de explicitgöras. Att explicit uttrycka något betyder att det är förhandlingsbart, 

man kan ha åsikter om det och vara för eller emot. I verksamheten framstår vissa gemen-

samma värdegrunder som förgivettagna, och de upprätthålls på ett effektivt sätt via outsagda 

förväntningar. Det innebär att felsökningen riktas mot den enskilde eleven; det är den ovilliga 

och inaktiva eleven som åtgärdas. Liknande empiriska iakttagelser görs av Larsson 

(2001:141) som menar att idrotten framställs som bra a priori, och därför måste negativa och 

illvilliga inställningar till idrottande ses som uttryck för personliga problem.  

 

Viljans art 
 

Att visa viljestyrka framstår som ett centralt tema i många olika institutionella sammanhang. I 

samtal mellan socialarbetare och försörjningsmottagare visar exempelvis Carstens (1998) hur 

viljedimensionen har betydelse för vilken hjälp klienten får. En viktig fråga i diskussionen om 

ekonomiskt stöd är ”Vill han eller vill han inte?” Carstens menar att samtalen företrädesvis 

handlar om att få dem som inte vill att vilja, att få dem som inte kan att kunna, och att låta 

dem som absolut inte vill sörja för sig själva. Viljan utgör enligt Carstens en kärnpunkt i 

relationen mellan individ och samhälle. 

 

                                                
85 Ett flertal studier visar att innehållet i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik inte diskuteras eller 
problematiseras i någon större utsträckning, utan uppfattas som självskrivet. Se Larsson m.fl. (2005); Eriksson 
m.fl. (2003, 2005); Skolverket (2005); Quennerstedt, M. (2006). 
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Jag har visat att vädjan till viljan är huvudfokus i de styrningsprocesser som jag studerar. Det 

är eftersträvansvärt att eleverna gör påbjudna och önskvärda handlingar till sina egna och 

helst uppfattar det som ett resultat av egna viljor. Frågan är hur viljan ska definieras och 

värderas. Vilken form av vilja framträder? Viljans art kan förstås på olika sätt; låg grad av 

vilja, hög grad av vilja, tvungen vilja, inre vilja, simulerad vilja, att verkligen vilja, villighet, 

etcetera. Carstens (1998) gör en skillnad mellan villighet och vilja. Villighet ska förstås som 

anpassning och en acceptans av vissa värdegrunder, vilket innebär en villighet att delta i de 

aktiviteter som erbjuds. Vilja förstås som en inifrån styrd lust att handla på ett bestämt sätt, en 

”reell” vilja och en ”inre rådighet”, som Carstens (1998:204) uttrycker det.  

 

Inre vilja eller villighet blir intressant att diskutera i ett självstyrningsperspektiv. I arbetet med 

att stödja och främja självstyrningsprocessen kan man anta att det är en aktiv inre lust, den 

”reella” viljan, som är det eftersträvansvärda målet. Men det kan vara värt att ställa frågan om 

villighet är gott nog. För eleverna kanske det inte handlar om någon inre rådighet att vilja 

utveckla sig själva till fysiskt aktiva ansvarstagande individer. Kanhända att eleverna anpassar 

sig och visar villighet och acceptans att medverka, och försöker få andra att tro att de vill. Å 

ena sidan kräver självregleringens princip motivationsarbete av olika slag för att individerna 

ska uppfatta det rätta handlandet som inifrån kommande. I mina iakttagelser är viljan alltid på 

dagordningen och det förekommer en rad styrningstekniker som betonar det lustfyllda, de 

rätta normerna, de givna kunskaperna och sanningarna för att skapa en relation mellan 

styrning och självstyrning. Å andra sidan kanske detta motivationsarbete leder till tvungen 

vilja, det vill säga en anpassning eller rent av ögontjäneri. Carstens (1998) beskriver hur 

beroendet av ekonomisk hjälp driver fram villighet hos klienterna. Det är i många fall inte en 

fråga om en inre lust att utveckla sig själv och hitta sitt livsprojekt, utan om att anpassa sig till 

för stunden gällande regler. I min studie skulle betygssättning kunna ses som en faktor som 

driver fram villighet, men inte vilja. Man kan förmoda att de flesta människor vill bli inplace-

rade i viljekategorin, åtminstone för att få ekonomiskt stöd eller betyg. Om inte, har troligtvis 

individen redan definierat sig som avvikare.  

 

Utifrån föreliggande studie kan jag emellertid inte avgöra elevernas grad av vilja eller om det 

handlar om villighet. Ett test av graden av vilja, eller snarare arten av vilja, kan inte ske 

genom enbart ett deltagande, bortsett från explicit uttryckt motvilja. Men givet de resultat som 

framkommer i studien framstår villighet och anpassning som gott nog, i synnerhet om man 

jämför med de individer som uppenbart visar motvillighet. I studien framkommer att eleverna 
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ska vilja och göra vad de kan för att kunna bättre. De behöver inte göra om de inte kan, men 

de ska alltid vilja försöka kunna. Samma empiriska iakttagelser framkommer i 

Carstens (1998) studie, som visar att om klienten inte kan arbeta men gärna vill, finns en 

generellt större acceptans av offentligt ekonomiskt stöd. I min studie framstår det som 

acceptabelt att inte kunna, bara man vill. Men att inte vilja och att inte kunna är oacceptabelt. 

Det visar sig genom att de elever som inte kan utföra en övning uppmanas att försöka igen, 

och träna på det som de inte kan med hjälp från lärarens sida. Om eleverna försöker, det vill 

säga att de visar vilja, råder ett accepterande av brist på färdighet. Att vilja men inte kunna är 

enligt Carstens något som de flesta kan sympatisera och identifiera sig med, men en individ 

som varken vill eller kan är svårare att förstå och känna medkänsla för, genom att de inte 

delar gemensamma värderingar. Den elev som i mitt material går och sätter sig på en bänk 

under pågående fotbollsspel, möts med uttalanden som ”du är lat” och ”du vill inte”, vilket 

visar på en oacceptabel handling. De elever som är med i aktiviteterna, rör sig mellan 

styrketräningsstationerna, förflyttar sig i spelet, men med en passiv hållning ter sig som 

godtagbara. Denna typ av handlingar kallar Larsson m.fl. (2005:23) för ”den passiva aktivi-

teten”, vilket jag menar kan betraktas som en form av acceptans. Villighet framstår således 

som ett avgörande kriterium för skillnaden mellan det acceptabla och det avvikande. Det är de 

medborgare/elever som vill, eller visar villighet, som i princip räknas till de accepterade.  

 

Oavsett om det rör sig om en ”reell” vilja eller bara anpassning har vi att göra med olika 

former av viljor, och därmed olika former av självstyrning. Man kan tänka sig att en inre 

rådighet och reell vilja skulle leda till en starkare självstyrning i jämförelse med villighet som 

bara är knuten till en viss aktivitet eller gemenskap. Konststycket blir då hur man ska få 

individerna att etablera vanan om det rätta handlandet som något inifrån kommande. Frågan 

är hur reell vilja och inre rådighet främjas framför villighet och anpassning? Detta kräver 

motivationsarbete och pedagogiska insatser. Vi har i mångt och mycket övergett drillning, 

kommandon och pekanden med hela handen. Nu är det betoning på det roliga och lustfyllda 

som gäller. De trivselundersökningar som inte sällan genomförs på såväl arbetsplatser som i 

utbildningssammanhang kan ses som en test på den inre rådigheten. Varför är det viktigt att 

veta vad lärare och elever tycker om verksamheten i skolämnet idrott och hälsa? Varför är det 

viktigt att veta att eleverna trivs, har kul, är nöjda och känner sig glada? Varför dessa 

förhoppningar om konsensus? I ett governmentalityperspektiv kan trivselundersökningar 

förstås som ett sätt att testa den reella lusten, för att på så sätt försäkra sig om att individerna 

har de rätta viljorna så att självstyrningen kan fungera.  
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Gemensamma normer 
 

Frågan om hur människor ska förmås handla i linje med bestämda normer framstår som något 

ständigt återkommande i det samhällspolitiska arbetet. Hur konsensus kring gemensamma 

normer ska skapas, och hur enskilda viljor och samhällets normer ska mötas, ter sig som en 

långdragen kulturell process. Även om styrningsformer förändras verkar målet alltid varit 

detsamma; ett deltagande i gemensamma normer, anpassade till tidens krav. Börjesson m.fl. 

(2005) menar att via framfostran av ett bestämt politiskt subjekt, en medborgare, har målet 

företrädesvis varit att enas kring gemensamma normer.  

 

Lundquist Wanneberg (2004) visar exempelvis hur den goda medborgaren skapas i skolans 

fysiska fostran under första hälften av förra seklet (1919–1962). I studien beskrivs hur fysisk 

fostran verkade i en tydligt normaliserande och disciplinerande riktning, där elevernas 

kroppar och karaktärer skulle läggas tillrätta för vuxenlivets arbetsdelning samtidigt som 

individens lycka, välstånd och hälsa fokuserades. Det handlade i mångt och mycket om att 

fostra fram en medborgare i riktning mot bestämda inställningar och attityder. Självdiscipli-

nen var, enligt Lundquist Wanneberg, en egenskap som Linggymnastiken var särskilt bra på 

att utveckla. Det som författaren så träffande formulerar handlar om hur idrottsämnet under 

denna tid fungerade som en stark fostrare i karaktärsdaningens anda: ”att det beteende, den 

moral eller de karaktärsdrag som initialt behöver fostras fram, ska införlivas med det egna 

tänkandet och upplevas som norm” (Lundquist Wanneberg 2004:219). Min undersökning 

visar att detta lika gärna kan gälla idag som under tidigt 1900-tal. Såväl nu som då handlar det 

om att skapa ett deltagande i gemensamma normer och enas med andra i något kollektivt. 

Metoderna för att skapa en relation mellan samhälleliga påbud och egenansvar ser olika ut; 

predikan eller dialog, tvång eller frivillighet, kommandon eller vädjanden till viljan, direktiv 

eller framhållanden av det roliga. Det finns olika vägar att gå emot samma mål – självstyr-

ning. 

 

Kroppen – ett möte mellan individ och samhälle  
 
I avhandlingen har jag sökt visa hur kroppen ingår i ett samhällspolitiskt sammanhang. I 

nedanstående avsnitt är avsikten att resonera om kroppen som ett möte mellan individ och 

samhälle. Via kroppen görs individen delaktig i olika samhälleliga projekt: kroppsliga projekt 
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som handlar om att bli en viss samhällsmedborgare. Att ha en kropp tycks ställa stora krav på 

människan. Den mänskliga kroppen, i sin grund så okultiverad, vild och obehärskad, ska 

tränas, kontrolleras och socialiseras, och därmed bli en kropp som fungerar i ett socialt 

sammanhang.86 Kroppen får därmed symbolisera mötet i den komplexa relationen mellan 

individ och samhälle.  

 

Hur armhävningen blir rimlig 
 

I den verksamhet som jag studerar framträder ett tydligt kroppsligt budskap: ”full fart och 

svett i pannan”. Studien visar att det råder en fokus på fysisk ansträngning och tränings-

fysiologiska effekter för att på så sätt träna och stärka kroppen. I verksamheten framstår 

fysisk aktivitet som en medborglig skyldighet, och det ter sig svårt att undgå budskapet om 

plikten att vara en fysiskt aktiv individ som sköter sitt motionerande och tar ansvar för att 

vårda sin kropp: ”Jobba, jobba, jobba”, ”Kom igen”, ”Ta i lite till” och ”Ni är väl inte trötta 

än, va?”. Frågan är vilka repertoarer av motiveringar som möjliggör det som sägs och görs i 

verksamheten. Armhävningar, sit-ups, löpning mellan koner och utsagor som ”jobba hela 

tiden” sker inte i tomrum, utan byggs upp av andra diskursiva praktiker, traditioner och 

sedvänjor. I studier av interaktiva processer blir det inte helt möjligt att avgöra vilka diskur-

siva praktiker som kan kopplas till det som sker i undervisningspraktiken och i uttalanden 

som ”Jobba, jobba, jobba” och ”Ta i lite till”. Jag kan emellertid försöka utmejsla likheter och 

paralleller med det som sägs och görs i verksamheten till omgivande diskurser i samhället.  

 

Det ligger nära till hands att koppla budskapet om vikten av att träna, stärka och sköta 

kroppen till den hälsofostran som aktualiseras i utvecklingen av välfärdsstaten, och som pågår 

än idag. Skolan och skolämnet idrott och hälsa har länge ansetts vara ett viktigt forum för 

hälsoarbete och hälsofostran (Palmblad & Eriksson 1995:84), och ämnet framstår fortfarande 

som en central arena när det gäller hälsofostran av det uppväxande släktet. I min studie nämns 

dock inte ordet hälsa i budskapen till eleverna. Det är enligt Palmblad och Petersson (2003) 

symtomatiskt för vår tids hälsoarbete. Vare sig kropp eller hälsa är något som problematiseras 

och reflekteras över i mitt material. Som regel tas fenomenen kropp och hälsa för givna, och 

genom den definitionsprocess som tystnad innebär framstår hälsa som en självklarhet i arbetet 

med fysisk aktivitet. Man kan således på goda grunder anta att den uppmärksamhet som riktas 

                                                
86 Se Palmblad och Eriksson (1995) för ett resonemang om hur kroppar reglerats i folkhälsans namn. 
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mot fysisk ansträngning och träningsfysiologiska effekter handlar om ett samhälleligt 

hälsoprojekt.  

 

I en nyligen gjord studie av Öijen (2005) beskrivs att skolämnet idrott och hälsa i media 

framställs som en viktig, om inte till och med en avgörande faktor, för folkhälsotillståndet.87 

Analysen skapar sammantaget en bild av ett bekvämt nutida samhälle där dagens barn och 

ungdomar blir allt mer fysiskt inaktiva och allt fetare: ”Fetma hotar barnens liv. Experter 

föreslår en timmes skolidrott om dagen”, och ”Ungdomar kommer inte att orka jobba. 

Forskare slår larm om skolbarns dåliga kondition”, står bland annat att läsa i tidnings-

rubrikerna. Den fysiska ohälsan kopplas till passivitet och dålig kosthållning, och handlar 

såväl om barns och ungdomars dåliga kondition och allmänstyrka, som en ökning av barn och 

ungdomars fetma. Uppmaningar om förändringar av människors felaktiga kosthållning och 

bristande aktivitet framstår därför som centrala. Sambandet mellan mer undervisningstid i 

skolämnet idrott och hälsa, och samhällsekonomiska och folkhälsomässiga vinster utgör en 

självklarhet i flera artiklar. Den nutida diskurs om barns och ungdomars fetma, där frågor om 

kroppsvikt, kroppsform och övervikt kommit att framstå som ett centralt folkhälsoproblem de 

senaste åren visar sig även i TV-program som ”Du blir vad du äter” eller ”Älskling vi dödar 

barnen” där ett allt större intresse riktats mot att få barn såväl som vuxna att bli mer fysiskt 

aktiva. Vidare beskrivs skolämnets roll i folkhälsodebatten av Folkhälsoinstitutets kampanj 

”Sätt Sverige i rörelse 2001” (Folkhälsoinstitutet 2002). Inte minst framhålls hälsofrämjande 

fysisk aktivitet för barn och ungdomar genom den förändring av läroplanen som gjordes i 

augusti 2003, vilken betonar skolans ansvar i erbjudandet av daglig och regelbunden fysisk 

aktivitet till alla elever. Barns och ungdomars ökande stillasittande och inaktivitet skildras 

som utbrett och allomfattande: att träna, stärka och sköta kroppen framstår således som en del 

i ett samhälleligt folkhälsoprojekt.  

 

Det finns en rad andra inslag i samhällsdiskurserna om kropp och hälsa som kan kopplas till 

budskapet om ”full fart och svett i pannan”. Ett exempel är det effektivitets- och rationali-

tetstänkande som följer på det moderna industrisamhällets framväxt, och som framstår som 

eftersträvansvärt i det moderna samhällets utveckling. Den arbetsfysiologiska forskning som 

kom att utgöra idrottsämnets vetenskapliga bas under mitten av förra seklet, eller den 

medicinska diskursen om barns dåliga fysik som under förra sekelskiftet fördes upp i ljuset är 
                                                
87 Empirimaterialet består av 256 artiklar från den svenska dagspressen under en tioårsperiod (1992-01-01– 
2002-12-31). 
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andra anknytningar. Paralleller kan även dras till tävlingsidrotten som successivt fick inträde i 

ämnet i mitten av 1900-talet. Det visar sig bland annat genom uttalanden som “Lina, kom 

igen lite nu så kan du ta några på andra sidan, rör dig lite” samtidigt som det spelas boll och 

läraren yttrar: ”Det står två-två. Vi hinner ta en avgörande omgång”. Sociala och kulturella 

budskap om utseende, skönhet och ungdomlighet, där en slapp kropp ska motverkas till varje 

pris, kan vara en anledning till vikten av fysisk aktivitet och ansträngning. Det finns således 

ett antal samhällsdiskurser som möjliggör de handlingar som förekommer i verksamheten, 

och som gör armhävningen rimlig. Jag är inte ute efter att söka ursprung, men jag vill ändå 

framhålla att olika samhällsdiskurser är i omlopp när budskapet om vikten av att träna och 

stärka sin kropp gör sig gällande i skolämnet idrott och hälsas verksamhet.  

 

I min studie är kroppen föremål för förändringsarbete. Via kroppen kan idéer skönjas om 

förbättring och idealsträvanden: att via kroppen förändra handlingsmönster och etablera goda 

vanor. Människors kroppar har kommit i fokus för en rad strävanden; rätta viljor, samarbets-

förmåga, konkurrenstänkande, rätta kroppar, egenansvar och självstyrning. Palmblad och 

Eriksson (1995:148) talar om ”samhällets somatisering”. De framhåller att somatiseringen av 

samhället har en utdragen historisk tradition, men att den aldrig har varit så dominerande som 

nu genom att människors kroppar kommit i fokus för en rad samhällspolitiska projekt. Själens 

omdaning har under lång tid varit framträdande i den västerländska kulturen. Den moraliska 

fostran som religionen tidigare var förmedlare av, hade explicit själen som sitt förändrings-

objekt. Idag framstår kroppen som väsentlig i diskursen om den nya människan, att via 

kroppen nå själen. Även Larsson (2001:138) resonerar om hur en karaktärsdaning av själen 

går via en disciplinering av kroppen i idrottsliga sammanhang.  

 

”Full fart och svett i pannan” framstår som en framkomlig väg till ett gott liv: att må bra, leva 

längre, hålla sig frisk och stark. Men, det tycks röra sig om något mer än så. Resultatet av 

studien pekar på att via kropparna nås även individernas ”själar”, att via kroppen fostra goda 

karaktärer. Det gäller också att vara bra; att bli en viss typ av människa.  
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Den omoraliska inaktiviteten 
 

I verksamheten skapas kunskaper och normer som inrymmer moraliska värderingar och 

påbud. Önskvärda handlingar formas som är knutna till plikter som varje individ bör uppfylla. 

Det moraliska framträder i kunskapen och i själva budskapet, och framför allt i kategoriorden; 

aktiv, inaktiv, villig och ovillig. Att vara inaktiv, ovillig och negativ framstår som moraliska 

brott. Med moral menar Foucault (1976b/2002:25) en uppsättning värderingar och hand-

lingsregler som individer eller grupper får sig förelagda i olika institutionella sammanhang. I 

mitt material förekommer yttranden som ”Du är lat”, ”Du vill inte”, ”Du får inte sitta fast i 

golvet”. Dessa uttalanden kan dels betraktas som ett sätt att få till stånd fysisk ansträngning. 

Dels kan de handlingar som orsakar dessa yttranden ses som ett hot mot den normativa 

ordningen. Det handlar om moral i bemärkelsen att följa normer för korrekt beteende, det vill 

säga sociala regler som individerna förväntas lära sig för att bli accepterade: kunskapen om 

rätt handling.88 De som inte låter sig anpassas blir föremål för åtgärder som i grunden är 

moraliska; ”du är lat och du vill inte”.  

 

Yttrandet ”ni sitter alldeles för mycket still” har såväl fysiologiska som moraliska innebörder. 

Den goda fysiska ansträngningen tycks ständigt hotas av den omoraliska inaktiviteten. Det 

framstår som att människor ständigt och jämt rör sig för lite, därför handlar det om att 

ideligen framhålla såväl det rätta handlandet som det felaktiga: att vara aktiv och inte sitta 

still.89 Men vad innebär det att sitta för mycket still? Det talas inte sällan om barn som är för 

mycket aktiva och inte kan sitta still. I uttalandet ”ni sitter för mycket still” tas ingen hänsyn 

till enskilda elevers specifika situation. Det är det gemensamma moraliska handlandet som 

står i centrum, oavsett den enskilde individens grad av aktivitet. Individens unikhet får stå 

tillbaka för det allmänna intresset. Alla måste hjälpas åt och delta i arbetet med att stävja 

stillasittandet, även de som lever ett mycket fysiskt aktivt liv. I verksamheten är det uppenbart 

att två tankemodeller går in i varandra. Kroppen som kollektiv egendom och kroppen som 

individuell egendom utgör två nav i det moraliska projektet. Då och då får således autonomi-

kravet ge vika för det kollektiva ansvaret, inte minst när det gäller att förhindra inaktivitet. 

                                                
88 Öhman J. (2006) föreslår ett sätt att indela de sätt som etik och moral visar sig i praktik i tre olika typer av 
situationer: moraliska reaktioner (personliga och känslomässiga), normer för korrekt beteende (sociala 
levnadsregler) och etiska reflektioner (förnuftiga principer för moralisk handling). I mitt material är det 
framförallt situationer där normer för korrekt beteende framträder i verksamheten. 
89 Se Larsson (2001:139ff) för en problematisering av talet om människans ”naturliga rörelsebehov” och hur 
idrotten konstruerar sina deltagare som subjekt för sina fysiska behov.  
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En annan aspekt av det oönskade stillasittandet är, som Börjesson m.fl. (2005:184) pekar på, 

rumsliga faktorer när det gäller betydelsen av en viss aktivitetsnivå. Gränsen för en hög 

kroppslig aktivitetsnivå dras olika beroende på om vi placerar den i en gymnastiksal eller i ett 

klassrum, i hissen, på bussen eller gräsmattan. Normen för rätt kroppsligt utförande står alltid 

i relation till förväntad grad av kroppslig aktivitet i ett bestämt rum, och ett kroppsligt 

utförande blir fel och omoraliskt först när det bryter mot de kontextuella ramarna. Det innebär 

att inaktivitet blir ett problem i skolämnet idrott och hälsas verksamhet, eftersom den 

övergripande normen är att eleverna ska anstränga sig fysiskt och visa viljestyrka. Att vara 

fysiskt aktiv och hoppa på bänken under matematiklektionen blir ett problem eftersom den 

övergripande normen är att sitta still på stolen och räkna. ”Om oron för passivitet utgör ett 

underlag på den normala kroppslighetens balansbräda utgör klassificerandet av hyperaktivitet 

motsvarande överslag”, framhåller Wahl (2006:65). Det handlar om, menar Wahl, att kunna 

känna av lämplig aktivitetsgrad i olika sammanhang. Det innebär att en självdisciplinerad elev 

vet när det är dags att röra på sig, och vet när det är dags att sitta still. Att vara en god 

människa innebär alltså att kunna följa normer för korrekt beteende i en viss situation. 

Liknande empiriska iakttagelser har gjorts av Permer och Permer (2002) som i sin studie av 

klassrummets moraliska ordning visar hur normaliserande bedömningar förefaller vara en 

fundamental del i undervisningen på så sätt att det till stora delar handlar om att formulera och 

upprätthålla normer som berör ordning, uppförande, attityder och kunskaper. 

 

Skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik kan således betraktas som en arena för 

politisk styrning. Eleverna ska kvalificera sig till moraliska medborgare som gladeligen 

kämpar med den fysiska ansträngningen. Goda vanor är en fostran i medborgaransvar. I 

studien framkommer att fysisk aktivitet kräver ansträngning, ”det är jobbigt”, men det ska 

göras till något positivt och givande i stil med: 

 
Känn hur kroppen ljuvligt mår, av motionen som du får.  

Och betänk att vad du gör, göras skall med gott humör  

(Friskt Folk, nr 12, 1943, i Palmblad & Eriksson 1995:105). 

 

Detta ska ske i namn av självreglering och egenansvar där kravet på aktivitet och ansträng-

ning ses som nödvändigt. Kirk (2001:484) framhåller att människor inte behöver vara aktivt 

involverade i fysiska aktiviteter för att känna effekterna av denna ”biopolitik”. Även de som 

väljer att leva ett stillasittande liv finner det troligtvis svårt att inte bli påverkade av alla de 
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kampanjer som förespråkar en fysiskt aktiv livsstil. Känslor av skuld över stillasittandet blir 

näst intill ofrånkomliga, menar Kirk.  

 

Det är således inte enbart fysisk ansträngning, träningsfysiologiska effekter, sportande och 

idrottande som står i förgrunden i den verksamhet som jag studerar, utan det handlar om att 

bli en viss typ av människa – att vara bra, rätt och god. Palmblad och Eriksson (1995:149) 

visar genom studier av historiskt textmaterial att hälsofostran är en form av moralisk fostran 

genom de normativa inslagen i förmedlingen av regler för levnadssätt och kroppsliga 

handlingar. Wahl (2006:75) pekar på att motionerandet inte enbart framställs som en för-

bättring av hälsan, utan även en kontroll över sig själv och sin situation – en självkontroll som 

i sin tur medför socialt kompetenta och kreativa medborgare. I min undersökning av befintlig 

undervisningspraktik visar jag hur moraliska värderingar skapas. Det förekommer en rad 

handlingar som syftar till att bryta förslöande vanor och etablera aktivitet: ”Håll igång, jobba 

hela tiden. Hela tiden jobbar vi. Ni ska inte stanna”. Det gäller för individen att komma till 

insikt om hur kroppen ska vara och vad den ska göra: förståelsen av ett hälsosamt och 

moraliskt gott leverne som sammanfaller med det i kulturen rätta sättet att handla på. Det går 

inte bra utan ansträngning och aktivitet vare sig för samhället eller för den enskilde som 

Börjesson (2003:154) uttrycker det. 

 

Villkor för kroppskonstituering 
 

Skolan är en syftesrelaterad verksamhet, där avsikten är att skapa ett visst innehåll och 

framhålla vissa budskap till eleverna. I min studie har jag undersökt vilka specifika ”budskap” 

som systematiskt erbjuds eleverna och studerat hur det går till när ett visst kunskapsinnehåll 

och ett visst vetande om kroppen skapas. När eleverna erbjuds vissa specifika budskap och 

kunskaper om hur man bör vara som människa, vad kroppen är eller bör vara, vad som är 

hälsa och ohälsa, har grunden för möjliga framtida handlingar formats, inte minst möjligheten 

att tänka om sig själv, världen och andra människor. 

 

Resultatet visar att det skapas beskrivningar av kroppen som är retoriskt organiserade på så 

sätt att de framstår som självklara. Den retoriska formen ger kunskapen karaktär av en 

självklarhet och gör den svår att ifrågasätta. Trovärdigheten och verklighetskonstruerandet 

skapas i den specifika språkanvändningen. Genom att exempelvis förklara och beskriva 
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kroppen i termer av ”är” och ”man”, ”det är kondition”, ”man blir andfådd”, ”här jobbar man 

med magmusklerna” blir kroppen något generellt snarare än något unikt. Kroppen framträder 

såväl könsneutral som åldersneutral: ingen skillnad görs på manliga och kvinnliga kroppar, 

inte heller på yngre barns och äldre barns kroppar.  

 

Tidigare studier har emellertid uppmärksammat hur könsordningar är inbäddade i skolämnet 

idrott och hälsas verksamhet.90 I studierna framhålls bland annat att ämnet företrädesvis är ett 

pojkämne som möter pojkars intressen och behov i större utsträckning än flickors. Det visar 

sig bland annat genom att pojkarna ofta är mer aktiva än flickorna under lektionerna, och att 

de idrottsaktiviteter som pojkar i stor utsträckning utför på fritiden är de som dominerar i 

undervisningen. Carli (2004) framhåller hur samundervisningens effekter gjort att flickornas 

traditionella ämnesinnehåll försvunnit och att flickors medelbetyg i ämnet sänkts i och med 

införandet av samundervisning. Larsson m.fl. (2005) problematiserar flickors och pojkars 

villkor i ämnet utifrån aktiviteter och arbetsformer som är förknippade med traditionella 

föreställningar om manligt och kvinnligt. De visar att idrottslärare betonar att kraven för 

flickor bör vara lägre än kraven för pojkar för att villkoren på så sätt ska göras jämbördiga. 

Lärarnas utsagor har, enligt Larsson m.fl. (2005) betydelse för flickors och pojkars självför-

ståelse och tro på sin kroppsliga förmåga. När det gäller just kroppskonstituering kan jag i 

min undersökning emellertid inte se motsvarande könsskillnader.  

 

I verksamheten skapas inte kroppen som ett möjligt perspektiv att betrakta kroppen på, utan 

som något faktiskt. De kroppsliga behoven är definierade, valmöjligheterna är uttänkta och 

handlingsalternativen förutbestämda. Detta blir, enligt Palmblad och Eriksson (1995), bara 

möjlig när det finns en övertygelse om vad som är rätt förhållningssätt till kropp. Det framstår 

därför i viss mening som en paradox när man i styrdokument trycker på det kritiska tänkan-

dets och reflektionens betydelse. Vari ligger möjligheten till reflektion och kritiskt tänkande 

när eleverna ska komma fram till på förhand bestämda ställningstaganden?  

 

Argumenten för det rätta förhållningssättet till kroppen hämtas i undervisningen i idrott och 

hälsa från naturvetenskapen. Ett flertal studier som är gjorda inom ramen för skolämnet idrott 

och hälsas verksamhet visar en dominans av naturvetenskapliga kunskaper, och att natur-

vetenskapliga förklaringsmodeller används för att ge insikt om kroppens funktioner, om hur 

                                                
90 Rønholt (2002); Larsson m.fl. (2005); Carli (2004); Eriksson m.fl. (2003); Skolverket (2005). 
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den fungerar och vilka fysiska effekter som följer på fysisk aktivitet.91 Detta är tydligt även i 

mitt material. Men med hjälp av ett makt- och styrningsperspektiv har jag även peka på hur 

det går till när den naturvetenskapliga kunskapen införlivas, det vill säga på vilket sätt den 

bildar villkor för elevernas kroppskonstituering. Den naturvetenskapliga kunskapen om 

kroppen som åberopas i undervisningen framställs som en korrekt och sann kunskap. Kun-

skapen ska tränga in som en organiserande och effektiviserande kraft i individernas vardags-

liv. Kunskapsinnehållet kan därmed förstås i termer av styrning såtillvida att det erbjuder en 

tolkningsram för individerna: att via kunskapen forma en relation mellan styrning och 

självstyrning.  

 

Den naturvetenskapliga kunskapen skapar därmed ett villkor för eleverna att förstå sig själva 

som kroppsliga varelser och det spelar en betydelsefull roll i formandet av individens 

kroppsförståelse. Kunskapsformen möjliggör att eleverna erbjuds en förståelse av kroppen 

som något som genom fysisk ansträngning ska utvecklas till att bli stark, uthållig och 

vältränad, det vill säga ett sätt att förstå hur en frisk och vältränad kropp kan formas. Den 

naturvetenskapliga kunskapen skapar således en kroppslig begriplighet i tillvaron; en 

förståelse av ”allas vår kropp”. Alla kroppar karaktäriseras av samma egenskaper och styrs 

av samma naturlagar. Det visar sig i min studie bland annat i hur bilen används som metafor 

för att förklara kroppens funktioner: ”Viktigt att ni äter innan fysisk aktivitet. Precis som 

bilen, kroppen måste fyllas på, annars fungerar den inte”. Kroppen jämförs med en bil som 

kräver service och regelbunden vård för att behålla maximal effekt. Vetenskapen används för 

att bygga upp trovärdighet i argumenten. Med en instrumentell syn på kroppen följer att 

kroppen skapas som ett ting, något som gör någonting åt oss. När kroppen betraktas som av 

naturen given, och i termer av energi in och energi ut, framstår den som stående utanför ett 

socialt och kulturellt sammanhang, något man skulle kunna kalla för en ”kroppens frånvaro av 

kultur”. I studien har jag emellertid visat att kroppen inte står fritt från sociala normer och 

kulturella förväntningar. 

 

De kunskaper som inbegrips både möjliggör och begränsar elevernas förhållningssätt till 

kropp och rörelse – kunskapsformerna bidrar till ett visst lärande där ett specifikt tänkande 

och handlande blir rimligt och förnuftigt. Det medför ett erbjudande av kroppsliga subjekts-

positioner (se kapitel 2). Inom ramen för det träningsfysiologiska idealet kan eleven handla 

                                                
91 Se exempelvis Wright (2000b); Kirk (2002); Swartling-Widerström (2005); Quennerstedt, M. (2006). 
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och tänka om sig själv som aktiv, vältränad, stark, uthållig, smidig, mjuk, balanserad, 

hälsosam, frisk och koordinerad. Genom att såväl fysisk ansträngning som viljekomponenter 

bildar normativa handlingsmönster skapas möjligheten att förstå sig själv som ambitiös och 

villig, motiverad och intresserad, arbetsam och flitig, engagerad och handlingskraftig, 

samarbetsvillig och delaktig. Dessa positioners implicita motsatser som inaktiv, otränad, svag, 

osmidig, obalanserad, klumpig och stel, eller passiv, ointresserad, ovillig, lat, slö, loj, 

motsträvig, besvärlig och omotiverad utgör också möjliga subjektspositioner. I skapandet av 

”en fysiskt aktiv elev som vill något”, blir det också möjligt att bli en ”ovillig inaktiv elev” – 

en elev som inte har den rätta viljan och som inte vill vara delaktig eller fysiskt aktiv. Det 

oönskade handlandet, motståndet, är definierat i relation till diskursens ordning. Definitions-

mässigt kan motståndshandlingar således bara existera i relation till det normativa ramverket. 

Det är normerna om fysisk ansträngning och rätta viljor som skapar inaktivitet och ovilja. 

 

I detta påbjudna och privilegierade kunskapsinnehåll blir kroppen avmystifierad och objekti-

fierad, och individers unika kroppsupplevelser, kroppserfarenheter och ”spontana” kropps-

handlingar omformas i rationell riktning. Den upplevande, kännande och uttrycksfulla 

kroppen får inget utrymme i det nyttoinriktade effektivitetstänkandet. Den kontrollerade, 

kalkylerade och icke känslostyrda kroppen, som Elias synliggjorde, framträder således även 

idag. I materialet förekommer exempelvis inte möjligheten att förstå kroppen i termer av 

kommunikation: skapande kroppsrörelser, improvisationer, uttryck för fantasi och känslor, 

vilka står nämnda i kursplanerna för skolämnet idrott och hälsa (Skolverket 2000b).  

 

Makt i rörelse 
 

I avhandlingen har jag pekat på vilka subjekt och kroppar som är önskvärda/möjliga i skolans 

verksamhet och hur dessa processer kan kopplas till politiska processer utanför skolan. Med 

inspiration från Foucault har jag visat hur olika makt- och kunskapsrelationer reglerar och 

påverkar kroppen och därmed människors handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar. 

Genom att undersöka hur föreställningar om det normala, rationella och förnuftiga skapas har 

jag synliggjort hur makt och styrning tar sig konkreta uttryck i form av kroppslig discipline-

ring; en mikromakt över kroppar. Makten skapar vår verklighet framhåller Foucault, och 

befäster sanningar som gör att vi kan se på oss själva och vår omvärld på vissa bestämda sätt. 

Oavsett alla goda intentioner, där idéer om det goda samhället tillsammans med ett främjande 
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av individens lycka och välfärd kommer till uttryck, vill jag betona vikten av att diskutera hur 

villkoren ser ut för människors möjligheter att förstå sig själva som kroppsliga varelser. De 

meningar och innebörder som tillskrivs kroppen blir betydelsefulla för vårt sätt att se på såväl 

oss själva i egenskap av individer, som på vår omvärld. Studier av kroppen möjliggör ett 

problematiserande av människosyn, samhällssyn, kunskapssyn; om relationen mellan individ 

och samhälle. Genom det sätt varpå jag har framställt kroppen som ett möte mellan individ 

och samhälle är min förhoppning att det kan generera nya frågeställningar och öppna upp ny 

terräng för empiriskt och analytiskt arbete. 

 

Jag vill dock betona att jag inte har för avsikt att uttala mig om vad som är bättre och sämre 

styrningsformer, karaktärsdaningar och kroppskonstitueringar. Jag vill inte heller uttala mig 

om vilka perspektiv som bör ha företräde framför andra. I en institutionaliserad verksamhet 

sker med nödvändighet alltid en inkludering och en exkludering. Vi är alla i någon mån 

beroende av att leva i en social ordning, men vi är inte beroende av att leva i en bestämd 

ordning. Eller som Foucault formulerar det: 

 
To say that there cannot be a society without power relations is not to say either that those which 

are established are necessary (Foucault 1982/2002:343). 

 

Med det perspektiv som jag använder mig av i avhandlingen, är avsikten på inga villkor att 

kritisera enskilda aktörer. Min intention är att vara klargörande och visa på tendenser i det 

samtida samhället. Jag formar en berättelse och pekar på hur vi alla blir en del av diskursernas 

ordningar. Resultatet av mina analyser kan ses som ett redskap för att kritiskt värdera och 

diskutera vad som innesluts och utesluts i en institutionaliserad verksamhet, hur det görs, och 

vilka konsekvenser det kan få i olika avseenden.  

 

Att inta denna kritiska position innebär således att man inte har några universella anspråk på 

vad som är det sanna eller rätta. Med inspiration från Foucaults arbeten vill jag framhålla att 

det handlar om ett förhållningssätt som möjliggör en kritisk hållning utan att för den skull tala 

om hur det borde vara genom att komma med några sannare eller bättre lösningar. Foucault 

framhåller att: 

 
I am not looking for an alternative, you can’t find the solution of a problem in the solution of 

another problem raised at another moment by other people. […] My point is not that everything 
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is bad, but that everything is dangerous, which is not exactly the same as bad. If everything is 

dangerous, then we always have something to do (Foucault 1982/1991:343). 

 

Foucault pekar på svårigheten i att formulera en universell teori om det goda och rätta. Men 

utifrån ett specifikt syfte och i ett visst sammanhang kan vi förstås uttala oss om vad som är 

bra, gott, positivt, rättfärdigt och klokt. Det finns dock en kritik som är riktad mot Foucaults 

arbeten i fråga om avsaknad av normativitet, i synnerhet när det gäller hans maktbegrepp. 

Fraser (1989) kritiserar exempelvis Foucault för att vara politiskt engagerad utan att använda 

sig av några normativa utgångspunkter och framhåller att Foucault ger en värdeneutral bild av 

makt.92 Det skulle, enligt Fraser, behövas normativa kriterier för att skilja acceptabla former 

av makt från oacceptabla, annars riskerar hans verk att bli missförstådda i brist på ”an 

adequate normative perspective” (1989:33).  

 

Enligt mitt sätt att se det finns det en kritisk hållning i Foucaults projekt som gör att maktbe-

greppet och avsaknaden av normativitet inte faller platt. Genom att med kritiska ögon 

undersöka de handlingar som påverkar individer att konstituera sig själva som subjekt i det de 

gör, tänker och säger, menar jag att Foucaults maktperspektiv har en viktig funktion att fylla, 

nämligen att peka på de handlingar som betraktas som självklara och förgivettagna, och som 

skapar bilder av oss själva och det samhälle som vi lever i. Med hjälp av maktperspektivet 

kan det som framstår som sant och självklart uppmärksammas. Därmed blir det möjligt att 

reflektera över konsekvenser av mer eller mindre etablerade tolkningar och förhållningssätt. 

Särskilt angeläget blir detta i institutionaliserade verksamheter där människor styr sig själva 

och andra genom produktionen av kunskaper och ”sanningar”. Enligt Beronius (1991:117) 

innebär den kritiska ansatsen att resa sig mot det som tenderar att göra saker orörliga, det som 

presenteras för oss som naturligt, oantastligt och tidlöst. Med andra ord handlar det om att 

utmana vanans makt och ställa frågor om varför det är på det här sättet och inte på något 

annat. Jag är därför benägen att hålla med Johansson när han i förordet till Sexualitetens 

historia (2002) skriver: 

 
Det är heller inte förvånande att praktiker av skilda slag, som väcker frågor kring vad som är 

normalt och vad som onormalt och lyfter fram frågeställningar som rör anpassning och uppror 

                                                
92 En kritik av Foucaults maktbegrepp görs även av Patton (1998:64)) som framhåller att Foucault inte erbjuder 
några alternativa ideal, och att ”his descriptive analyses of power provide us with no criteria for judgement”. 
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mot konventioner och normer, inte sällan i Foucault finner en inspiratör, själsfrände och bunds-

förvant (Johansson 2002:25). 

 

I det ”stora” governmentalityperspektivet diskuteras inte sällan makt och styrning på en 

övergripande politisk nivå eller på ett filosofiskt plan. Jag har försökt att visa hur govern-

mentalityforskningens uppmärksammande av nya makt- och styrningsformer i utvecklingen 

av den liberala demokratin framträder i vardaglig situation och interaktion för att på så sätt 

peka på viktiga processer i det samtida samhället. Jag har velat klargöra hur aktiviteter som 

tycks vara triviala i sammanhanget, som armhävningar, hopprepshoppande och katthopp på 

plint, kan bidra med ett sätt att förstå människans villkor som samhällsvarelse. Givet det 

perspektiv som jag antar är det emellertid en hel del saker som jag inte kan uttala mig om. Det 

blir exempelvis inte möjligt att undersöka hur elevernas självstyrning fungerar i andra 

sammanhang, inte heller vilken grad av vilja som skapas i undervisningspraktiken – anpass-

ning eller ”reell” vilja. Olika samhällsdiskurser är i omlopp i det som sägs och görs i under-

visningspraktiken, men det är svårt att exakt avgöra hur handlingarna i verksamheten spelar 

mot andra samhällsdiskurser, det vill säga vilka diskursiva praktiker som kan kopplas till det 

som sker i verksamheten. Att utveckla ett angreppssätt innebär således alltid styrkor och 

svagheter. Det som kan vinnas i tydlighet kan förloras i djup. 

 

Tillvägagångssättet har emellertid en rad styrkor och min förhoppning är att det kan användas 

i andra empiriska studier för att förstå hur möjligheter och begränsningar för handling 

framträder i människors liv. I studier av institutionella praktiker där människor deltar och 

genomlever sin vardag blir det möjligt att peka på hur betingelser för sätt att tala, handla och 

tänka möjliggörs. Genom inneslutningar av vissa kunskaper, budskap och normer erbjuds 

människor att uppmärksamma världen, sig själva och andra på vissa sätt. Därmed kan vi ställa 

oss frågan om det skulle kunna vara annorlunda. 

 

I avhandlingen studeras kropp och makt i rörelse. Angreppssättet ger möjlighet att förstå 

mötet mellan den generella samhällsnivån och den lokala handlingsnivån; ett möte mellan 

stora och små diskurser, mellan mikro och makro där såväl innehåll som process tas i 

beaktande. På så sätt kan vi förstå övergripande politiska sammanhang genom det sätt på 

vilka de visar sig i vardaglig handling. På motsvarande sätt kan vi förstå vardagliga hand-

lingar genom att sätta dem i relation till politiska tendenser i det samtida samhället. 

184



 185 

Summary – Body and Power in Motion93 
 

This dissertation is concerned with body and politics, or, more specifically body, power and 

governance. The central question is what happens when specific individuals and bodies are 

constituted in the teaching of Physical Education (PE) in school. This means that the body is 

regarded as an encounter between the individual and society. 

 

A central methodological starting point is the research field inspired by the French philoso-

pher and historian Michel Foucault, and known as governmentality. This particular field deals 

with issues of political control in the development of liberal democracy, and particularly how 

new power systems and forms of government have taken shape and kept pace with societal 

development in the Western world.94 The governmentality perspective maintains that a 

displacement of responsibility from state to individual has occurred, where the characteristic 

features are not forced governance, but rather a form of governance that presupposes that 

individuals are co-actors in their own governance. Here we can talk about power and ways of 

governing with an emphasis on freedom and self-regulation, where, of their own free will and 

without coercion, people act in line with that which is regarded as being generally good and 

right. Rose (1998:13) argues that: ”’the subjects of government’, […] can not be understood 

without addressing these new ways of understanding and acting upon ourselves and others as 

selves ’free to choose’”.  

 

The idea that citizens should actively participate in their own governance is said to have 

infiltrated a variety of institutional activities, particularly in an educational context (Petersson 

& Olsson 2006). In public documents relating to the school, visions relating to less central 

government and to personal responsibility and freedom can be discerned. In official docu-

ments relating to school governance, political intentions are expressed that are not really 

concerned with a type of government characterised by centralisation and control, but rather 

one that is decentralised and self-supervised (Larsson 2004a:206). Modern governance 

policies are consequently thought to be directed towards citizens/students actively partici-

pating in their own self-governance, with the school as the place where both political volition 

and the creation of today’s subjects are staged. 
                                                
93 Translation: Sue Glover Frykman 
94 This political discussion is dealt with by scholars like Foucault (1978/2003, 1978/1991; Rose (1995, 1998, 
1999); Burchell, Gordon & Miller (1991); Hultqvist & Petersson (1995); Börjesson et al. (2005); Danaher 
(2000); Fredriksson & Larsson (2007). 
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By and large, research on governmentality takes the form of historically-related studies where 

questions dealing with forms of government in a wider political sense are discussed. 95 Such 

studies are usually carried out through analyses of text material. However, in terms of a 

governmentality perspective, it is less common to study how government appears in actual 

educational practice, where the interplay between people is in focus. Inspired by Foucault’s 

work and the research field that emanates from the concept of governmentality, one of the 

ambitions of this dissertation is to develop a method that facilitates the study of power and 

governance processes in teachers’ and students’ interactive actions and dealings. With the aid 

of this approach, video-recorded lessons in the subject of PE are analysed in order to demon-

strate how governance processes are included in the work and activities in terms of how the 

processes of governance-self-governance are staged, and the direction this takes. In using the 

term direction I am here referring to the content the governance is aiming towards, where the 

question of which subjects and bodies are constituded is of substantial interest. This means 

that the study not only focuses on what is done, but also on the way in which it is done, i.e. it 

analyses both process and content. In this way, power and governance perspectives generate 

questions such as: How do power and governance manifest themselves in the actual teaching 

of the subject of PE? How is the relationship between governance and self-governance 

created? What happens when students are expected to participate and take personal responsi-

bility? How are certain knowledge contents and certain learning situations created? How are 

the students supposed to act, what should they learn and, in ideal terms, be willing to do? 

How are bodily constitutions created and what does the body become? 

 

In studying how power and governance are manifested in people’s interactive actions, 

questions relating to modern ideals of autonomy and self-governance and the kind of govern-

ment on which everyday institutional practice is based are also dealt with. This makes it 

possible to both demonstrate which subjects are both possible and desirable in the school 

curriculum, and to discuss how these processes can be coupled to political tendencies outside 

the school. 

 

 

                                                
95 See, for example, Rose (1998,1999); Palmblad & Eriksson (1995); Börjesson et al. (2005); Börjesson (2003); 
Olsson (1997); Hultqvist & Petersson (1995); Fredriksson & Larsson (2007). 
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Theoretical and Methodological Starting Points 
 

Foucault uses the term governance in both a wide and narrow sense, but in general he 

proposes a definition of the term as “the conduct of conduct”, that is to say: “A form of 

activity aiming to shape, guide or affect the conduct of some person or persons” (Gordon 

1991:2). It involves the understanding of how people ought to think and act, the manner of 

living and how to live. In making use of the power and governance perspective to examine 

how people’s actions are guided, I also assume a number of basic approaches in the analysis 

of the empirical material. One of these basic approaches implies that a dimension of the actual 

teaching practice, is a form of government that implies the creation of a relationship between 

governance and self-governance, which the governmentality tradition has pointed to in a 

general sense. This means that in the analysis work I study actions that people make in 

interaction with each other and that result in certain activity patterns being created or main-

tained. In my study, governance subsequently implies that one person’s or several people’s 

actions contribute to one’s own or other people’s actions being re-orientated, corrected or 

strengthened in specific directions. In this way, the governing processes are regarded as 

guidelines for a correct way of acting which will enable the participants to govern and guide 

their own actions. In the analyses of governance I also pay attention to the direction this takes, 

i.e. what the governance maintains, or, as Foucault expresses it, what the governance admin-

isters. This means that a content-related aspect of teaching practice is made visible.  

 

In addition I also make use of Foucault’s way of writing about power relations, such as 

’acting on other people’s actions’, ’rendering possible’ and ‘limiting’: 

 
In effect, what defines a relationship of power is that it is a mode of action that does not act di-

rectly and immediately on others. Instead, it acts upon their actions: an action upon action, on 

possible or actual future or present actions (Foucault 1982/2002:340). 

 

Power perspective is used here as a methodological tool; as a way of studying how certain 

actions structure a field of possibilities for other actions: ”a set of actions upon other actions” 

(Foucault 1982/2002:343).96 This means that I don’t regard power in terms of limiting 

freedom through coercion and oppression on the part of certain people or social groups, but in 

                                                
96 I consequently join with researchers, for example Deacon (2003), who claim that “Foucault sought to develop 
an ‘analytics’, as opposed to a ‘theory’, of power, by not saying what power is but instead showing how it 
operates, concretely, in the form of strategic relations aimed at governing subjects” (p. 275). 
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terms of actions that make other actions possible and reasonable. In an institutionalised 

activity like the subject of PE, a selection of content becomes a necessity. It can thus be 

expected that certain actions and ways of speaking about, for example, the body, movement 

and health, appear as being more correct, acceptable and reasonable than others: they are 

included in the activity, while others are excluded. This subsequently creates a limited 

framework for what can be said and done, which in turn limits what is conceivably possible 

(Östman 1995:64). The result is the prioritisation of certain knowledge forms, and the 

exclusion of others. For example, if students are provided with specific messages and 

knowledge as to how one ought to be and act as a person, what the body is or should be, what 

health and ill-health are and imply, they will have certain expectations about how possible 

future actions should be shaped and will be encouraged to think about themselves, the world 

and other people in specific ways. It is this process of inclusion and exclusion, which both 

facilitates and limits individuals’ actions, that is studied in the dissertation with the aid of the 

power perspective.  

 

Another basic approach is that the subject is regarded as being established in action. 

Wetherell and Potter (1992:79) argue that “Identity can only be constructed from those 

narratives which are available”. In Foucauldian terms, something is not regarded as being the 

subject as such, but rather the subject’s positions are constituted through certain practices 

being emphasised (Beronius 1991:81). This means that the individual should not be under-

stood as an isolated and self-contained unit on which the powers of oppression and coercion 

operate. Power creates the individual – this is how we become individuals – but at the same 

time the individual is the way in which power is expressed. The individual, constituted by 

power, is also the vehicle of power: 

 
The individual is not to be conceived as a sort of elementary nucleus, a primitive atom, a multi-

ple and inert material on which power comes to fasten or against which it happens to strike, and 

in so doing subdues or crushes individuals. The individual is an effect of power, and at the same 

time, or precisely to the extent to which it is that effect, it is the element of its articulation. The 

individual which power has constituted is at the same time its vehicle (Foucault 1976/80: 98, my 

italics). 

 
Neither power nor the individual should be perceived as something separate. If we act in line 

with something customary and established, such as something being regarded as healthy, we 
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can perceive ourselves as healthy individuals. At the same time we maintain a certain health 

discourse, and in this way become the carriers of a certain power system. The self-evident and 

accepted health discourse is transferred through our own actions, and our actions thus become 

the way in which power is transferred. An important implication of this is that we cannot say 

where power starts or ends, or where it is located. 

 

Furthermore, I deal with people’s interactive actions as a network of actions and not as an 

isolated phenomenon separated from ourselves or its context. This means that power and 

governance are identified and described when an event is examined in its entirety. In a 

methodological sense, the study is directed at teachers’ and students’ actions as these emerge 

in the actual activity being undertaken – how things manifest themselves in the actual 

situation. 

 

Analysis Fields  
 

The governmentality perspective does not include any set analysis method. It is rather the 

theoretical points of departure that motivate the analysis and facilitate a concentration on 

certain phenomena contained in the extensive empirical material. The empirical material is 

based on 15 video recorded physical education lessons, in 5 Swedish nine-year compulsory 

schools. The children are aged between 7 and 16 years of age. Twelve teachers are also 

involved in the video recordings.97  

 

In the analysis work I try to break down the central concepts contained in the “big theories” to 

something that is empirically manageable, i.e. build bridges between the basic theoretical 

approaches and the empirics. I work with two overarching analysis themes: one being how 

governance processes emerge in the activities, and the other relating to the direction that 

governance takes. These two themes thread their way through the entire analysis procedure 

and, in the empirical material, are different aspects of the same process. I thereby regard the 

                                                
97 The material has been collected in connection with a national evaluation of physical education in Sweden 
commissioned by the Swedish Government and the Swedish National Agency for Education (Eriksson et al., 
2003). The sample of the evaluation is a national random sample of 200 schools in the nine-year compulsory 
school. Questionnaires from 152 headmasters, 142 physical education teachers and local curriculum document 
from 72 schools were collected. Questionnaires from students from 20 of the schools, plus video recorded 
physical education lessons from 5 schools have also been used (Eriksson et al., 2003). 
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governance dimension and the content-related dimension as only analytically separable. The 

analysis work assumes the following stages: 

 

(i) Subject focus  

Institutionalised work can be said to be focused on something; it has a primary purpose. Of 

everything that is said and done in the teaching of school subjects, certain things are more 

important than others – something which is here called subject focus (Östman 1995). In this 

analysis field I have tried to identify that which emerges as being the most essential in the 

actual teaching practice. By examining the regularities that appear in the entire material, the 

primary purposes of the teaching of the subject are crystallised, i.e. the subject focus. 

 

(ii) Governance focus and governance content 

Forms of governance have been studied in this analysis stage, together with what happens 

when the process of governance–self-governance is staged. In other words, how the students 

are induced to act in a desirable way with the aid of various guidelines – being governed by 

and governing oneself. The central questions in this stage are: How are the students turned 

into participants, encouraged to take responsibility and make use of their freedom to govern 

their actions in the “right” way? How do the students become willing to act in line with the 

system regarded as desirable? Here the direction of governance is also analysed: Which 

norms are constituted in the various actions? Norms refer to which approaches and attitudes 

are seen as being correct, i.e. actions that create a special attitude (conscientiousness, 

behaviour) in the individual; something that Rose calls “the conduct of conduct” (Rose 

1998:12). This means a focus on actions that are regarded as desirable or undesirable, positive 

or negative, or simply those actions that are recommended in the specific activities.  

 

(iii) Repertoire of governance techniques 

In this analysis phase, an in-depth analysis is undertaken of those actions that guide the 

students in a certain direction, or, expressed in governmentality terms, analyses of specific 

governance techniques that support and promote the self-governance process. The over-

arching question is: What do the governance repertoires designed to facilitate students’ self-

governance look like? This means that the analysis focuses on those statements and actions 

that make certain things appear as being taken for granted, i.e. how norms are naturalised and 

what those actions that create or maintain certain action patterns look like. It is thus the 
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rhetoric organisation of language and action that is studied, and how descriptions, narratives 

and statements are formulated in their specific contexts (Wetherell & Potter 1992:90).  

 

(iv) Bodily subject positions 

Here the analyses of governance are directed at the knowledge that guides students to a 

particular learning about the body. This means focusing on how the body is portrayed, i.e. 

actions that govern certain ways of regarding and understanding the body. The analyses thus 

focus on how bodily norms are created through the upholding of specific knowledge and that 

facilitates specific bodily subject positions.  The overarching questions in this analysis field 

are: How is certain knowledge about the body constructed? What kind of descriptions, 

explanations and statements are made about the body, and which bodily messages result from 

the application of this specific knowledge? 

 

Results 
During the analysis process I structured the work into the above named areas – although they 

quite often overlapped.  A brief summary of the results is provided below. 

 

Subject focus; physical exertion 
 

The results show that the primary purpose in the teaching of PE is physical exertion. Within 

the frame of this subject focus it is about stimulating physiological training effects so that the 

oxygen carrying capacity of the different bodily organs and muscles increases. The main 

concepts included in this context are “tough”, “training”, “tired”, “sweaty” and “exercise”. 

The importance of physical exertion is also apparent in the teacher’s statements: “keep going” 

and “don’t stop”. Inactivity appears as something that must be checked, and passivity 

becomes the object of correction. Being slow, standing still or pausing during the activities 

being performed is not acceptable. But it is also about fostering good character, i.e. creating 

correct attitudes and approaches through physical activity. This character-building primarily 

appears to be concerned with the development of willingness. 
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Governance focus and governance content; an appeal to willingness 
 

Physical exertion and the desire for physical work is a thread that runs through the analysed 

material. In connection with physical exertion, students are encouraged to do their best, try 

the activities on offer, cooperate with others and face challenges. A specific view of coopera-

tion is created. Cooperation is regarded as a means of winning a game, and the correct 

approach is to be a team member who contributes to the winning of that game. Students are 

not only encouraged to be co-workers in achieving the common goal, but also to be opponents 

in the sense that the “aim of the game” is to defeat the other team.   

 

“Correct intentions” are created through the activities. The willingness component appears as 

the actual hub of character-building: “you ought to be physically active”, “you should want to 

do your best”, “you ought to be willing to try”, “you should want to show solidarity” and 

“you should want to defeat the others”. Governance is thus not characterised by obvious 

coercion, but is rather about the forming of correct attitudes; you want to do what is right. For 

example, when students perform gymnastic exercises at the different stations the teacher says: 

“you don’t have to do it if you don’t want to”, “you don’t need to do everything” and “you 

don’t have to do it if you think it is too difficult”. These formulations create a dimension of 

freedom of choice. It seems that students can choose: if you don’t want to you don’t have to.  

At the same time, what actually has to be done is quite clear in that the teacher states: “But 

you do it like this”. On the one hand the idea is created that an individual doesn’t have to do a 

particular thing and that it is up to that person to choose whether to do it or not. On the other 

hand, a norm is created as to what is correct: you ought to be a person who wants to try and, 

as the teacher expresses it: “practice doing those things you aren’t very good at”. A deter-

mined relation is thus created between what ought to be done and the idea that you yourself 

want to do it. The pupil is obliged to think and do in a determined way, at the same time as 

this obligation occurs in the light of personal responsibility and self-determination, i.e. 

freedom with an emphasis on self-governance. “An appeal to willingness” points to how the 

process of governance–self-governance is staged, and the norms that are created in these 

actions can be described in terms of it being better to demonstrate goodwill than to perform 

well and demonstrate an indifferent approach. 
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Repertoires of governance techniques; physical exertion is fun 
 

Specific governance techniques are used to support and promote self-governance work. 

Different ways of appealing to one’s willingness emerges in the activities studied, which I 

call: “encouraging and inspiring”, “emphasising something as pleasurable”, “doing 

something together” and “creating general truths”.  Different forms of encouragement 

strengthen the correct action; when the students are given positive encouragement, actions 

that are regarded as desirable and correct are emphasised. In the first instance it is not the 

actual performance that is praised, but the fact that self-governance works, i.e. that the 

students demonstrate that they want to physically exert themselves, do their best and try 

different activities. Praise is often given collectively: “you’ve been great” and “a round of 

applause for everyone”. The question is what is it that is being applauded? That which is first 

and foremost applauded is the students’ degree of willingness rather than how well they have 

done the exercises. It is thus not those students with the highest activity levels that get most 

praise, but it is those who work hard and do their best that are rewarded. 

 

That which is fun and pleasurable with physical activity is emphasised.  Teachers often pose 

questions that focus on that which is strenuous and that which is fun: “Have you enjoyed 

yourselves today?” “Was it hard work?” “Was it fun?” or “That was fun, wasn’t it?” Govern-

ance is directed towards the pleasurable, in that exertion and getting sweaty and having fun 

are portrayed as desirable. Questions like “was it fun?” are thought to be about something 

needing to be confirmed, established and repeated. In this context, governance technique is 

about creating a positive situation so that the individuals concerned become willing to act in 

line with whatever is being advocated. “Fun” is not an expression of a hedonistic attitude to 

life, but the anxiety that individuals do what the authorities say without themselves wanting to 

do what is right. If physical exertion is portrayed as something that is pleasurable, a resulting 

feeling of success and happiness can encourage individuals to foster the desired state of self-

governance.  

 

 ”Doing something together” and “creating general truths” occur through the use of specific 

language. When teachers talk in terms of “we” – “today we’re going to workout” – govern-

ance is not imposed in the sense of someone being ordered to act, but is rather encouraged 

through emphasising that together we are going to perform certain actions. This governance 

technique focuses on the fact that we are all involved in a common project. Consensus work 
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also occurs in the context of the activities through descriptions, explanations and factual 

statements being expressed in terms of “one”: “one gets out of breath” and “one feels it in the 

stomach muscles”. Certain statements are naturalised in this way in that truths are created that 

are difficult to challenge. Using the word “one” renders these descriptions neutral. 

 

Getting students to want to do the right thing is the main focus in the governing processes 

studied. All students do not display such willingness, however. If the will to do the right thing 

doesn’t exist, the study shows that other governance techniques step in; undesirable actions 

are not only met with nonchalance, or indifference, but also with other forms of reprimand. 

Those students who have not succeeded in internalising the normative framework and making 

it their own become the object of different types of correction – actions that illustrate the 

outermost limits of self-governance. When self-governance doesn’t work, other governance 

forms take over so that students can find the right way and carry out the correct action. 

Measures are taken when the individual lacks the willingness or ability to internalise the 

normative system. Self-regulating and volition-based governance techniques are not sufficient 

to govern all students in the desired direction. An “appeal to willingness” does not always 

produce the imagined or desired results in everyone. 

 

The Common Body  
 

It is mainly scientific knowledge about the body that is referred to in actual teaching practice. 

This is displayed through the use of a scientifically inspired language when talking about the 

body, where effects on muscles and degrees of oxygen intake are considered in connection 

with the physical activities. It appears to be important that students understand the body from 

an anatomical and physiological perspective, and the insights to be internalised are based on 

knowledge about how the body is constructed and how it functions.  

  

By referring to specific knowledge, it follows that individuals can look at the world, them-

selves and others in certain and determined ways. This creates an understanding of the body 

as a biological organism in which the body appears as something quite natural. It conveys that 

the body is understood in terms of cause and effect; an object to be managed, attended to and 

controlled in a particular way. The implication of this type of knowledge is that the body 
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becomes generalised, objectified and materialised – the body is something one has and that 

one can and ought to control. 

 

The process of knowledge production have also been studied, i.e. how certain knowledge 

about the body is constituted. I discovered three governance techniques that guide students 

towards specific knowledge, and I refer to these as: “turning the body into an object of 

study”, “correcting bodily movements” and “constructing facts about the body”. In the 

former, physical activities are turned into experimental situations where the objective is to 

discover facts about how the body works. The teacher often poses questions like: “what 

happens in the muscles when you do that particular activity?” It is not the individual’s unique 

experience that is being examined here, but the biological functions that can be discovered 

with the aid of a number of different activities. Correcting bodily movements imply a 

governance technique that guides students towards a certain way of doing the exercises. 

Through bodily corrections, and through a demonstration of both model and undesirable 

examples of bodily movements, correct performance norms can be identified. Constructing 

facts about the body means that a construction of reality and credibility is built up through a 

specific use of language. By using words like “is/are” and “one” – “this is physical fitness” 

and “one gets out of breath” – facts are constructed about how things are and what one ought 

to feel. This “general” body, one that works in a certain way, has to be experienced in the 

same way by everybody and facilitates action in line with “what it is actually like”. 

 

The scientific knowledge content can be understood in terms of governance in as much as it 

provides an interpretation frame for the students and thereby becomes part of bodily constitu-

tion – a determined way of regarding the body. Scientific knowledge thus creates the terms 

for how students should perceive themselves as physical beings, and plays a significant role in 

the formation of the individual’s bodily understanding in PE. This knowledge facilitates an 

understanding of the body as something that, through physical exertion, should be developed 

into something strong, full of stamina and well-trained, i.e. a way of understanding how a 

healthy and well-trained body can be created. Scientific knowledge thereby creates a kind of 

bodily intelligibility. All bodies are characterised by the same qualities and governed by the 

same natural laws. It thus seems prudent and wise to take care of the body in a way that has 

long-term benefits. Furthermore, the body is portrayed as neutral in terms of both gender and 

age. No differences are made between male and female bodies, or between younger and older 

children’s bodies. A generally balanced and physically active body that is to be exercised and 

195



 196 

strengthened seems to be something worth aiming towards. In this determined and privileged 

knowledge content the body becomes demystified and objectified, and an individual’s unique 

bodily experiences and “spontaneous” bodily actions are rationally reshaped. The experienc-

ing, feeling and expressive body is given little scope in the utilitarian way of rational thinking. 

 

Discussion 
 

In line with the governmentality perspective’s problematisation of the process governance–

self-governance, the study highlights a governance mentality that is not characterised by 

coercion. The focus on governance is primarily directed towards different components of 

willingness where the students are expected to be participatory, take responsibility and govern 

their own actions in the direction of that which is most desirable and reasonable. The process 

governance–self-governance is not about forcing people to do something that they don’t want 

to do, but rather about impacting their degree of willingness to become the type of person 

they ought to be – of their own free will. The study also highlights how different forms of 

governance emerge in the activities, depending on situation and circumstances; the willing-

ness and the capacity for self-governance and taking personal responsibility differs with each 

individual. 

 

Transferral of coercion 
 

We usually see socio-political changes in terms of something having developed, become more 

effective, efficient and better in relation to what things were like before. An increased 

emphasis on individuals’ self-governance and personal responsibility can be regarded as a 

development in a democratic, liberal and individualistic direction. In my study I am not in a 

position to comment on change.  However, historical studies undertaken in the governmen-

tality research field do account for changes that, in general terms, can be regarded as hierar-

chical adjustments; from orders and directives to counsel and pointers, from state authority to 

individual responsibility (Börjesson et al. 2005). It is emphasised that nowadays the route is 

no longer specifically pointed out, but instead it is personal responsibility and participation 

that counts. This can be compared, for example, with the authoritarian nature of Ling’s 

gymnastics, with military commands, strictly disciplined forms of movement and collective 
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orders (Ljungren 1999:106). Like Börjesson (2003), my empirical material shows that, in 

many cases, authority – the teacher – has become something much more informal and equal. 

In a context where statements indicate that “we” are to do something together, governance is 

not one of evident authority but is instead characterised by the inclusion of a certain 

democratic order; a common project that we should be undertaking together – in the name of 

personal responsibility. The question is whether this egalitarian approach, and with that all the 

common projects that ought to be regarded as something personal, can be seen as a different 

form of coercion to that which is apparent in disciplinary and authoritarian government. 

 

Statements that suggest that one has the right to choose for oneself, that the individual is not 

forced to do something specific and that it is up to each person to decide, also create norms 

about what should or should not be done. Being made personally responsible for accommo-

dating one’s actions in accordance with what is expected can be perceived as a form of 

coercion; it is up to you to act in line with the normative framework. A kind of disharmony 

seems to prevail in our modern ideals of freedom, personal responsibility and self-governance 

– a conflict that according to Palmblad and Eriksson (1995:96) is to do with personal liberty 

and individual options and the quest for normative governance. You could say that a liberal 

governance mentality is in line with: “allowing individuals to make their own choices but 

making sure that they do this in relation to an already accepted idea about what is correct”. 

This doesn’t necessarily need to be regarded as a contradiction, however, but rather as a 

logical order where the one presupposes the other. By that I mean that freedom of choice and 

the quest for normative governance are mutually related in the sense that the activities can be 

said to build on a system where the individual has the liberty to choose, but that given certain 

norms and knowledge it is better to make use of freedom by choosing something that is 

regarded as wise and sensible. Freedom and governance are thus both created and presup-

posed in the actual form of government. 

 

In this mutual relationship it would appear as though society’s order and possibilities of 

reproduction have to be based on common norms, ideals and moral values. At the same time, 

in a democratically liberal society it is essential to strengthen the individual through 

opportunities for self-realisation and being able to choose one’s own life-projects, with regard 

to both individual and societal welfare. It is about guaranteeing both parts and achieving a 

balance between them. It is thus a tension between restriction and personal responsibility. An 

increased responsibility on the part of the individual can be seen as a societal intervention in 
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that person’s life. Taking responsibility for life has become a question of self-governance – 

and thereby a transferral of coercion. 

 

The duty of voluntarily keeping in trim  
 
In the governmentality perspective, the relationship between governance and self-governance 

is regarded as being intimately interconnected with the concepts of autonomy and freedom. A 

person’s freedom is seen as being essential to liberal governance policy. Through the process 

of governance–self-governance, people have come to act and define themselves in terms of a 

special conception of freedom; a freedom that according to Rose (1998:17) is about making 

choices. To choose is freedom, but we also have to choose – “the obligation to be free”, as 

Rose expresses it (1999:viii). 

 

On the basis of the dissertation’s results it can be said that those individuals who have the 

ability and willingness to accommodate to determined norms are free. Freedom thus becomes 

a question of the capacity for self-regulation. The consequence of this is that individuals have 

to qualify for freedom by acting in line with a given system. It could be expressed in terms of 

the free person being regulated and able to regulate themselves. Think, for example, about all 

the knowledge and information students receive about how they should live a good life. The 

message is clear: be physically active and strengthen your body; want to develop as a person 

and develop good habits. I would be surprised if any pupil in a modern Swedish school has 

escaped receiving information about the importance of being physically active and what they 

ought to do in order to be a healthy citizen. But students only become free when they act in 

line with the determined normative framework and have the correct approach, i.e. when they, 

on their own initiative, do their exercises, think about their health, look after their bodies, 

develop themselves and demonstrate that they want to do that. Being inactive and not taking 

care of your body are actions that appear as not being free in relation to the discursive order, 

in that they are regarded as foolish and irrational, i.e. they are exposed to destructive forces 

and must therefore be attended to. But by participating and exercising one’s freedom as a 

healthy individual, the individual can be regarded as free, i.e. the freedom that comes with 

self-governance is reached by being physically active and having the right intentions. 

Freedom is thus attainable for those students who act in line with the discursive order, and 

who accept the common norms; accommodating but nevertheless self-determining. As 
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Börjesson et al. (2005:67) argue, a price-tag is attached to modern freedom-related forms of 

government.  

  

Walkerdine (2003) maintains that people do not always succeed in fulfiling the obligations of 

freedom, especially not when the implications of freedom have come to be synonymous with 

the capacity for personal responsibility and self-governance (Fendler 2001). In my study, 

however, I have not examined whether individuals experience personal failure or not. But on 

the basis of the study I can point to how inactivity and unwillingness is turned into an 

individual’s problem, rather than a common problem that demands collective solutions. The 

problem is associated with an individual rather than a situation, which can be seen as an effect 

of the desirable state of self-governance. But I would argue that if a pupil doesn’t want to do 

something and displays some kind of opposition, and thereby demonstrates that (s)he hasn’t 

succeeded in internalising the desirable action, it is the pupil who becomes the object of the 

intervention. This implies that any troubleshooting is directly aimed at the unwilling and 

inactive pupil.   

 

Types of willingness 
 

It is desirable that students make imposed and expected actions their own and understand this 

as a result of their own willingness. The question is how willingness ought to be defined and 

valued. What kind of willingness is apparent? Willingness can be understood in different 

ways; low or high degree of willingness, coerced willingness, simulated willingness, really 

wanting to, etc. Carstens (1998) differentiates between willingness (acceptance, accom-

modation) and desire (inner resolution, real will). In the work of supporting and fostering the 

self-governance process it can be supposed that it is the active inner urge, “real” desire, that 

stands out as the sought after objective. But it can be worth asking whether plain willingness 

is good enough. For the students it is not perhaps to do with an inner resolution or desire to 

want to be physically active and responsible individuals. It is perhaps that the students 

accommodate themselves and demonstrate a willingness to take part, and try to persuade 

others to believe that they want to. However, in the present study I have not been able to 

determine the degree of willingness, or whether or not this has to do with accommodation. 

Establishing the type of willingness in question cannot be done through participation alone, 

apart, that is, in the case of explicitly expressed aversion. But given the result that emerges 

199



 200 

from the study, willingness and accommodation do appear as good enough, especially if 

comparisons are made with those students who obviously demonstrate aversion. Willingness 

thus stands out as a decisive criterion in the difference between the acceptable and the non-

acceptable. In the main it is those citizens/students who want to, or show willingness, that are 

regarded as being accepted. 

 

Regardless of whether it is about “real” desire or willingness, we have to do deal with 

different kinds of willingness, and thereby different forms of self-governance. One might 

think that a real desire would lead to a stronger self-governance in comparison with willing-

ness, which is only associated with a certain activity or community.   

 

The body – an encounter between the individual and society  
 

In our culture great demands are placed on human bodily aspects. According to Palmblad and 

Eriksson (1995), the human body, essentially uncultivated, wild and unrestrained, should be 

exercised, controlled and socialised – and thus something that functions socially. In this 

dissertation I have tried to show how the body is included in a socio-political context. 

Through the body the individual is turned into a participant of physical projects concerned 

with becoming a certain kind of social citizen. The body thus symbolises the complex 

encounter between the individual and society.  

 

In the activities I have studied how a clear bodily message comes across: “top speed and work 

up a sweat”. Physical activity is emphasised as a civic duty, and it appears to be difficult to 

evade the message of obligation to be a physically active individual who willingly keeps up 

his/her exercise programme. The teachers say: “Come on, work hard, keep going”, “Once 

again”, “A bit harder” and “You’re not tired out yet, are you?” The question is which 

justification repertoires facilitate what is said and done in the activities? Push-ups, sit-ups, 

running between cones and statements such as “keep at it” don’t just take place in a vacuum, 

but are built up by other social discourses. In studies of interactive processes it is not alto-

gether possible to decide which other discourses can be coupled to what happens in the actual 

teaching practice and in statements like “work, work, work” and “A bit harder”. I can, 

however, try to determine similarities and parallels in what is said and done in the activities 

with general discourses in society – similarities that make the push-up plausible.  
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It is possible to couple the message of the importance of exercising, strengthening and taking 

care of the body to the health promotion that is actualised in the development of the welfare 

state, and that is still taking place today. The school and the subject of PE has long been 

considered as an important forum for health work and health promotion (Palmblad & 

Eriksson 1995:84), and the subject still assumes a central role when it comes to health 

promotion of the coming generation. In my study, however, the word health does not appear 

at all in the message given to students. According to Palmblad and Petersson (2003) this is 

symptomatic of modern health work. Neither body nor health is anything that is problema-

tised and reflected on in my material. As a rule the phenomena of body and health are taken 

for granted, and the definition process of silence means that health is accepted as a matter of 

course in association with physical activity. One thus has good reason to suppose that the 

attention paid to physical exertion and the physiological effects of exercise is part of a societal 

health project.   

 

A number of other elements in the societal discourse on body and health can also be related to 

the message “top speed and work up a sweat”. One example is the efficiency and rationality 

mentality that appears to be so desirable in the development of our modern industrial society. 

Occupational physiology research that came to constitute PE’s scientific base in the mid-20th 

century, or the medical discourse on children’s poor physique that was highlighted at the turn 

of the 19th/20th century, are other links. Parallels can also be drawn with competitive sports 

that successively made an appearance in PE in the mid-20th century. Other similarities include 

the present discourse on children’s and young people’s obesity, where questions of body 

weight, body form and excess weight have been highlighted as a central public health 

problem in recent years. Social and cultural messages relating to appearance, beauty and 

youthfulness, where a flabby body is to be avoided at all cost, can have added to the im-

portance of emphasising the benefits of physical activity and exertion. A number of societal 

discourses thus facilitate those actions that appear in the teaching activities. While my 

purpose is not to identify the origins, I would like to point out that different societal dis-

courses are in circulation when the message of the importance of exercising and strengthening 

our bodies is emphasised and promoted in the subject of PE.  

  

“Top speed and work up a sweat” stands out as providing access to a good life: feeling well, 

living longer, staying healthy and strong. But there would seem to be more to it than this. The 

study’s results indicate that the way to someone’s “soul” is through their bodies; that good 

201



 202 

character is fostered by means of the body. This also implies the need to be good. It is thus 

not only physical exertion, the physiological effects of exercise and the involvement in sports 

and PE that are in the foreground of the activities studied, but it is also about becoming a 

certain type of person. 

 

Immoral Inactivity 
 

In the studied activities physical exertion appears to be continually threatened by immoral 

inactivity, expressed by the teachers as: “you are lazy”, “get moving” and “you sit still for too 

long”. It seems important to continually emphasise what is right and what is wrong: be active 

and don’t sit still. But what does sitting still for too long actually mean? In the school context 

there is a concern about hyperactive children who cannot sit still. By saying “you sit still for 

too long”, the individual child’s specific situation is not taken into account.  It is the common 

moral actions that are central here, regardless of the individual person’s degree of activity. An 

individual’s uniqueness has to give way to general interest. Everyone must be encouraged to 

participate in the work of keeping sitting still in check, including those who are already very 

physically active. It is clear that two mental models are at work here – the body as collective 

property and the body as personal property. Occasionally the demand for autonomy gives way 

to collective responsibility, especially when it comes to the prevention of inactivity. 

 

Börjesson et al. (2005:184) point out that spatial factors are also involved in this undesirable 

state of sitting still when it comes to the significance of a certain activity level. The confines 

of a high physical activity level are drawn differently according to where we place it: gym, 

classroom, lift, bus, playing field, etc. The norms for correct physical performance are always 

related to the expected degree of physical activity in a determined space, and a physical 

performance only becomes wrong when it infringes the contextual frames. This means that 

inactivity becomes a problem in PE activities, because the overriding norms are that students 

should exert themselves physically and demonstrate willingness. Jumping up and down on the 

chairs during a maths lesson will be a disturbance, because the overriding norm is to sit still 

on your chair and count. This implies that a self-disciplined pupil knows when to move about 

and when to sit still. Being a good person thus means following norms associated with correct 

behaviour in a certain situation, and being aware of the suitable degrees of activity in a 

particular context. 
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Concluding Comments 
 

In using the governmentality perspective in the dissertation, the intention has not been to 

criticise individual actors. My intention is rather to demonstrate and highlight tendencies that 

are evident in modern society. It is thus a narrative that indicates how we all become part of 

the discourse system.  My objective is not to pass any judgements about which kind of 

governance, character formation and bodily constitutions are better or worse, nor which 

perspective ought to have priority over another.  In an institutionalised context, the work and 

activities are, by necessity, always both inclusive and exclusive. The results of my analyses 

can be seen as a tool with which to critically value and discuss what is included and excluded, 

how this is done and the consequences this has. 

 

Assuming this critical position thus means not having any universal claims on what is true or 

right. Having been personally inspired by Foucault’s work, I would like to emphasise that this 

is an approach that facilitates a critical approach without making judgements about what 

things ought to be like by putting forward truer or better solutions. Indeed, Foucault says that:  

 
I am not looking for an alternative, you can’t find the solution of a problem in the solution of 

another problem raised at another moment by other people. […] My point is not that everything 

is bad, but that everything is dangerous, which is not exactly the same as bad. If everything is 

dangerous, then we always have something to do (Foucault 1982/1991:343). 

 

Power and governance are parts of the human condition, and in many respects governance is 

to be regarded as necessary and, in principle, highly desirable. The alternative to governance 

is indifference and insignificance. As I see it, it is not about freeing ourselves from govern-

ment as such, but getting rid of the idea that the opposite of governance would be absolute 

autonomy, or that “non-governance” would be synonymous with freedom. The autonomous 

subject is something that constantly appears to be possible, but as Walkerdine (2003) points 

out, is a practical improbability. Instead it is about understanding how different forms of 

governance are practised and what kind of consequences they create, as well as discussing 

how they might be different. 

 

In the “wider” governmentality perspective, power and governance are often discussed at the 

overall political level or at the philosophical level. I have tried to show how governmentality 
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research has drawn attention to new forms of power and governance that appear in everyday 

contexts, situations and interactions of liberal democracy, and thereby pointed to important 

processes in modern society. This approach makes it possible to better understand the 

encounter between the general societal level and the local action level; a meeting of dis-

courses large and small, and the micro and the macro, where both content and process are 

accounted for.  The ways in which these are manifested in everyday actions thus enables us to 

comprehend the overriding political context. Correspondingly, we can also make sense of 

everyday actions by relating them to political tendencies in our modern society. 
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Bilaga 1;  Brev till vårdnadshavare 
 
Örebro universitet 
Institutionen för idrott och hälsa 
02-11-08 
 
Till föräldrar/vårdnadshavare 
Ditt barns skola medverkar i ett utvärderings- och forskningsprojekt som heter ”Ämnet idrott 
och hälsa i Sveriges skolor”. Med detta brev vill vi informera dig om projektet och be om ditt 
tillstånd att i projektets regi få videofilma undervisningen i idrott och hälsa där ditt barn 
deltar.   
 
Vad innebär skolverksprojektet ”Ämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor?” 
Skolverket har från regeringen fått i uppdrag att utvärdera och analysera undervisningen i 
skolämnet Idrott och hälsa. Skolverket har gett Institutionen för Idrott och hälsa vid Örebro 
universitet uppdraget att utforma undersökningen. 
 
Skolämnet Idrott och hälsa syftar till att utveckla kunskaper om och intresse för fysisk 
aktivitet. Avsikten med projektet är att ta reda på hur och på vilket sätt som undervisningen i 
skolämnet Idrott och hälsa lyckas nå kursplanens mål. Detta innebär att utvärdera och 
analysera ämnets innehåll och uppläggning, samt lärares och elevers upplevelser av ämnet. 
Information av hela projektet finns att hämta på www. oru.se/ioh. 
 
 I en del av projektet kommer centrala faktorer i undervisningen, som kan påverkar elevernas 
intresse för fysisk aktivitet och hälsa, att analyseras och beskrivas. Därför studeras vad som 
faktiskt sägs och görs på lektionerna i ämnet. För att kunna göra detta videofilmas lektioner. 
Resultaten kommer att användas som underlag för utveckling av undervisningen i ämnet i 
skolan.  
 
De elever och lärare som filmas kommer hela tiden att vara anonyma i undersökningen. Det 
betyder att inga namn och inget annat som skulle kunna användas för att identifiera särskilda 
personer, kommer att nämnas i den skriftliga rapporten. Videofilmerna kommer att förvaras i 
ett låst brandsäkert skåp på ett sådant sätt att inga obehöriga kan få tillgång till dem.  
 
Med följebrevet ber vi dig att meddela oss om Du inte vill att ert barn deltar i forskningspro-
jektet (svarskuvert bifogas). Om Du vill komma i kontakt med oss får du gärna ringa, skriva 
eller skicka e-post. 
 
Marie Sundberg, Institutionen för Idrott och hälsa, Örebro universitet, 701 82 Örebro. 
Tel: 019 – 30 33 09, E-mail: marie.sundberg@ioh.oru.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marie Sundberg       Charlie Eriksson 
Universitets adjunkt/doktorand      Professor i folkhälsovetenskap  
             Vetenskapligt ansvarig för skolverksprojektet 
 
Örebro universitet 
Institutionen för Idrott och hälsa 
021108 
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Frågan till dig är om du har några invändningar mot att undervisningen i idrott och hälsa, där 
ert/era barn deltar, kommer att videofilmas. Jag är tacksam om du meddelar detta senast den 
12/12 - 02. Om du samtycker till att ditt barn deltar i videoinspelningen av en idrott och hälsa 
lektion behöver du inte skicka in detta brev. Om du invänder mot att ditt barn deltar i 
videoinspelningen av en idrott och hälsa lektion skickar du in detta brev (bifogat svarskuvert). 
 
Jag vill inte att undervisningen i idrott och hälsa, där mitt barn deltar, videoinspelas  
 
 
Förälder/vårdnadshavares namn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnets namn: 
 
 
 
 
 
 
 
Skola: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2; Lektionsbeskrivningar 
 
Lektion 1. 

Lektionen äger rum i en stor bollhall som många skulle benämna som sporthall därför att det 

finns en läktare med ca 400 platser. När vi kommer in i hallen hörs ljudet av basketbollars 

studsande mot golvet, samt lite sorl och skratt från ena hörnet. Några elever studsar och 

skjuter med basketbollar innan lektionen börjar. Den ena efter den andra eleven kommer in i 

salen, pojkar och flickor som går i skolår 8. Den manliga läraren samlar eleverna på mattor 

som ligger på golvet, några elever busar med varandra, småknuffas, ”brottas” och fnittrar. 

Läraren berättar med stor entusiasm vad som ska göras idag, vilka aktiviteter som gäller och 

delar sedan in eleverna i olika grupper. Några elever uttrycker sin glädje över att ha hamnat i 

samma grupp. Läraren visslar, påkallar uppmärksamhet, ber eleverna att sitta ner och titta 

noga på genomgången av de olika momenten som ska utföras vid de olika stationerna. Efter 

genomgången uppmanas eleverna att sätta igång. De rusar ut på stationerna och börjar utföra 

de olika övningarna. På den första stationen står det plintar, bänkar och mattor, på vilka 

eleverna ska utföra styrketräning i form av sit-ups och armhävningar98, löpning över och runt 

plintar, samt hopp upp och ner på bänkar. Vid den andra stationen spelas streetbasket, vid den 

tredje finns en volleyboll där det gäller att genom finger och baggerslag hålla bollen igång så 

länge som möjligt utan att den studsar i golvet. På den fjärde stationen ska eleverna springa på 

mattorna utan att nudda golvet, en är jägare som ska försöka att kulla de andra. Musik spelas 

och läraren går runt och pratar med eleverna, frågar om de är trötta, hejar på och peppar 

eleverna att hålla igång om någon skulle minska på takten. Vid basketstationen hörs en del 

röster från eleverna där de bland annat framhåller vikten av att följa reglerna, att passa och att 

förflytta sig och vid jagandet på mattorna hörs vilda tjut. Vid slutet av lektionen samlar 

läraren eleverna och berättar att syftet med lektionen bland annat var att visa en modell som 

eleverna kan arbeta efter när de själva ska planera lektionerna (elevstyrda lektioner). Läraren 

säger att när eleverna själva har lektioner kan de använda denna modellen, men vid egen 

planering kan aktiviteterna bytas ut mot andra aktiviteter, exempelvis brottning och 

redskapsgymnastik. Eleverna får mycket beröm av läraren, eleverna säger att det varit roligt 

och jobbigt, de tackar varandra för idag och går ut för att duscha. 

 

 

 
                                                
98 Många benämner denna övning för push-ups, men jag använder termen armhävning. 
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Lektion 2 

Gymnastiksalen är liten och ganska sliten med målade linjer på trägolvet. Eleverna är flickor 

som går i år 7, hälften av flickorna bär slöja och är inte svensktalande. Med ett stort leende 

möter den kvinnliga läraren eleverna och börjar direkt att småprata med dem när de kommer 

in i salen. Läraren har en kort genomgång och menar att eleverna vet vad det kommer att 

handla om och ber dem att iordningställa de olika stationerna. Läraren uppmanar eleverna att 

visa och förklara vad de olika stationerna är bra för i träningssyfte, hur man utför övningarna 

på stationerna samt berätta vilka muskler som man arbetar med på respektive station. 

Samtidigt som eleverna visar berättar läraren om varför det är bra att träna styrka och 

kondition, hur man bygger upp musklerna, att det kan göra ont i musklerna när man jobbar 

men att det inte är farligt, vad träningsvärk är och att man kan undvika träningsvärk genom att 

stretcha. Eleverna delas in två och två och fördelar sig på de tio olika stationerna. Läraren 

sätter på musiken som är inspelat med intervaller av en minut musik och trettio sekunders 

paus. Eleverna kör igång på de olika stationerna som ser ut enligt följande: löpning mellan två 

koner, hängande i hög bom och dra sig upp till 90 grader, sit-ups på matta, armhävningar, 

rocka med rockring, rephoppning, benböjningar med medicinboll i händerna, hoppa över plint 

med satsbräda framför, rygglyft studsande en boll framför sig, armböjningar på bänk samt 

armböjningar på låg bom. Alla elever jobbar med sina respektive övningar i en minut och 

förflyttar sig till nästa station under pausen. Läraren går runt och pratar med eleverna, klappar 

på deras ryggar, rättar till vissa kroppslägen, uppmuntrar, hejar på och entusiasmerar. 

Eleverna säger inte så mycket, inga tveksamheter utan allt flyter på, några knyter skorna, 

någon går på toaletten och det råder så att säga en lugn stämning. Vid slutet av lektionen 

hjälps alla åt med att plocka bort och samlas sedan vid bänkarna. Läraren berättar att dessa 

aktiviteter är till för att stärka kroppen, och talar om musklerna, om hur de fungerar och 

framhåller att det är viktigt att man rör på sig därför att stillasittandet är så utbrett i såväl 

skolan som på fritiden. Eleverna får mycket beröm av läraren, som säger att de har varit 

jätteduktiga och att läraren är stolt över att eleverna har jobbat så bra. Det är därför man älskar 

sitt jobb, säger läraren. 

 

Lektion 3 

Lektionen sker i samma sal med samma lärare och till innehåll och form lika föregående 

lektion (lektion 2). Gruppen består av flickor i år 9. 
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Lektion 4 

Salen är ganska liten, ingen bollhall i traditionell bemärkelse. Pojkar och flickor i år 2 

springer runt, runt i salen under glada tillrop. Den kvinnliga läraren samlar gruppen och ber 

dem plocka fram och ordningsställa olika stationer, vilket också eleverna gör, dock under 

ganska ”stimmiga” förhållanden. När allt är på plats går läraren igenom själva organisationen, 

det vill säga på vilket sätt som eleverna ska arbeta. Eleverna uppmanas att hämta lappar som 

läraren har, man tar en lapp, får ett nummer och går till den station som numret visar. När 

man är färdig hämtar man en ny lapp osv. Eleverna uppmanas att samla ihop så många 

nummer som möjligt under lektionen (en form av Bingo). Stationerna består av armhävningar, 

armböjningar på bänk, sit-ups, rocka rockring, hoppa hopprep, förflytta ärtpåsar mellan två 

koner, rygglyft hållande i en basketboll, klättring över dubbelbommar, harskutt på bänk samt 

löpning upp och ner på en bänk. Det är full fart, en typ av organiserat kaos kan man kalla det 

för, och det är musik på under hela lektionen. Mot slutet samlas barnen sittande i ring på 

golvet. Läraren berömmer eleverna och frågar om någon fick Bingo, om det var roligt, samt 

hur och var det kändes i musklerna vid de olika stationerna. Avslutningsvis ombeds eleverna 

att plocka tillbaka det som var och en hade plockat fram.  

 

Lektion 5  

Det springer in en grupp med flickor i år 4, i en liten men tämligen nyrenoverad gymnastiksal. 

De frågar den kvinnliga läraren om de får visa upp lite danser som de själva har gjort på 

rasten. Det går bra säger läraren. Flickorna sätter på musik och börjar visa upp sina olika 

danser. Några uppträder ensamma, några i par eller i grupper om tre och fyra. När eleverna 

har gjort färdigt sitt uppträdande sätter de sig på bänken tillsamman med de andra och 

applåderar och jublar åt de som dansar. Läraren lovordar flickorna, tittar på klockan och 

menar att de måste börja med lektionen. Eleverna samlas i ring på golvet, läraren delar ut 

lekband till lagindelning och undrar om eleverna kommer ihåg det bollspel som de ska spela. 

De flesta elever svarar ja. Några regler gås igenom och det gröna och röda laget börjar spela, 

de andra lagen sitter på bänkarna. Spelet är en variant på handboll, där målen är i form av 

satsbrädor och det blir mål om bollen träffar satsbrädan. Eleverna springer omkring i salen 

och jagar bollen, ropar på varandra att passa, småknuffas lite och ljudnivån är ganska hög. 

Efter avslutat spel går eleverna ut i omklädningsrummet. 
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Lektion 6 

Lektionen utspelar sig i en ordinär gymnastiksal och eleverna är pojkar i år 8, där minoriteten 

är svensktalande. Den manliga läraren samlar eleverna och berättar att lektionen kommer att 

handla om hopprepsträning, men att de först ska köra uppvärmning. Läraren och eleverna 

ställer upp i salen och eleverna ombeds göra efter lärarens rörelser. Musiken sätts på och 

uppvärmningen består av olika varianter på svikthopp, följt av styrketräning i form av 

armhävningar och sit-ups, sen uppmjukningsövningar till lugn musik. Hopprepen delas ut och 

läraren instruerar om tekniken i själva hoppandet. Eleverna tränar att hoppa. Läraren sätter på 

musik och ber att eleverna ska hålla igång och hoppa (hur de vill) i två minuter utan att 

stanna. Därefter följer en stunds vila med djupa andetag. Läraren går igenom olika 

hopprepsövningar som eleverna provar på. Efter detta delas eleverna in två och två och det 

följer en rad övningar där exempelvis den ena i paret hoppar under tiden som den andra utför 

armhävningar, och vise versa. Sedan följer en ny indelning i två grupper där den ena gruppen 

börjar med att hoppa och den andra gruppen gör sit-ups. Detta sker under successiva byten då 

läraren ger signal med visselpipan. Avslutningsvis hoppar eleverna rep från kortsida till 

kortsida i snabbt tempo. Under hela lektionen visar och instruerar läraren med stor entusiasm 

om hoppteknik, hur armhävningar och sit-ups bör utföras, samt berättar att träning med just 

hopprep är bra för vilken idrott man än sysslar med (exempelvis boxning, fotboll och hockey), 

det är bra för fotarbetet och bra som motion. Eleverna säger inte särskilt mycket under 

lektionen, de hoppar för fullt. Lektionen avslutas med stretching. 

 

Lektion 7 

Lektionen har samma innehåll som lektionen ovan. Klassen består av pojkar i år 9. 

 

Lektion 8 

Lektionen äger rum i en stor, modern sporthall med alla tänkbara linjer på golvet och mål av 

alla de slag. En god stund innan lektionen börjar kommer elever i år 3 inrusande och frågar 

läraren vad de ska göra idag. Fotboll svarar den manliga läraren. Innan lektionen börjar jagar 

några elever varandra runt i salen, några leker att de bara får springa på linjerna på golvet. Ett 

gäng med pojkar och flickor leker häst, står i brygga, försöker att gå ner i spagat och håller på 

med diverse akrobatiska konster och skrattar med varandra. En kvinnlig lärarkandidat 

kommer in för att starta lektionen. Bollar, västar och koner plockas fram, eleverna delas in två 

och två och lärarkandidaten visar några olika passningsövningar. Eleverna passar bollen till 

varandra, både stillastående och under förflyttning. De tränar vidare på att dribbla mellan 
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koner och att skjuta på mål. Därefter delas eleverna in i fyra lag, två lag i taget spelar, de 

andra sitter på bänkarna. Alla lag ska spela mot alla. De som sitter på bänkarna hejar, 

applåderar, kommenterar och ropar åt dem som spelar. Två elever som sitter på bänken 

diskuterar hur mycket det är tillåtet att knuffas i fotboll, en flicka får bollen på sig och blir 

ledsen. Läraren dömer matcherna och tar tid så att alla lagen får spela lika länge. När 

speltiden är slut går de flesta elever ut i omklädningsrummet, några pojkar är kvar och skjuter 

mål på varandra. 

 

Lektion 9 

Det är samma stora sporthall som i föregående lektion. Eleverna går på högstadiet, pojkar i år 

9. Lektionen är elevstyrd och leds av två pojkar, de har alltså planerat lektionen och ska nu 

genomföra den. De börjar med uppvärmning som består av löpning i varierande former runt i 

salen. Ingen musik är på, ingen säger något under uppvärmningen. Därefter delas gruppen in i 

två lag för att spela doppboll. De två pojkarna som har hand om lektionen säger till de andra 

att de vet vad det handlar om, och påminner dem om att doppa bollen i golvet innan man 

passar den vidare. Alla deltar aktivt i spelet, applåderar när det blir mål, och ropar bra när 

någon bryter en passning. Spelet stoppas och det är dags för 15 armhävningar, 20 sit-ups och 

20 upphopp. Efter dessa övningar går eleverna ihop i grupper om fyra, med en basketboll i 

varje grupp. Tre ska passa till varandra och den fjärde ska försöka att bryta passningarna. 

Därefter går de ihop två och två och arbetar med olika passningsövningar. Genom att dra var 

sitt kort ur en kortlek delas eleverna in i åtta lag och börjar spela basket. Alla spelar samtidigt 

då det finns fyra basketplaner i salen. Man spelar 5 minuter sen är det dags för ny lagindel-

ning. Ingen är domare under matcherna, eleverna sköter spelet själva. Det är god stämning, 

om någon gör något ”fel”, exempelvis tar för många steg med bollen, så ler man och det tycks 

som om den som har gjort felet kommer på sig själv och ger över bollen till motståndarlaget. 

Varken läraren eller eleverna pratar så mycket med varandra under lektionen, man spelar helt 

enkelt boll och stämningen tycks vara god. När tiden är slut går eleverna ut ur salen, några 

stannar kvar och skjuter lite på fotbollsmålen. 

 

Lektion 10 

Lektionen försiggår i en helt nybyggd gigantisk sporthall med stor läktare. Det nästan luktar 

nytt. In i salen kommer elever, pojkar och flickor från år 6. Så fort eleverna kommer in i 

hallen börjar var och en med sin egen uppvärmning. De springer runt i salen på olika sätt; 

framåt, bakåt och åt sidan. Efter löpningen stannar de flesta och utför tänjningsövningar. Den 
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manliga läraren kommer in och säger att det är dags för uppvärmning och eleverna svarar att 

de redan gjort det. Läraren delar in eleverna i fyra lag, två lag med flickor och två lag med 

pojkar. Det är lite stojigt innan indelningen i lagen är gjord och det diskuteras vem som 

egentligen ska vara i vilket lag, att det blev två fler i ena laget och vilka som ska börja vara 

avbytare. Läraren blåser i pipan och eleverna sätter igång innebandyspelet. De spelar med stor 

inlevelse och entusiasm. Det är full aktivitet och eleverna hejar på varandra och ropar åt 

varandra; kom igen, tillbaka, bra, ut på kanterna, byte, kom igen nu då, jobba, ta bollen, bra 

pass, skjut, bra etc. De visar stor glädje när det blir mål, hoppar omkring och uppmuntrar 

varandra. Det är god stämning, högljutt på ett entusiastiskt sätt, och diskussionerna rör sig 

framför allt om vem som ska vara avbytare och vems tur det är att stå i mål. Ett lag begär 

time-out och laget resonerar om uppställningar, vilka som ska vara uppe och vilka som ska 

vara nere, och hur de ska turas om. Läraren blåser i visselpipan, det är byte av planhalvor och 

en omfördelning av lagen. Mot slutet av lektionen stoppar läraren spelet och säger att tiden är 

ute. Eleverna, såväl pojkar som flickor protesterar och säger att de vill spela mer. Okey, några 

minuter till, säger läraren. Efter spelets slut ombeds eleverna att utföra 20 sit-ups, 10 

armhävningar och 10 upphopp, vilket också alla gör, innan de lämnar salen.  

 

Lektion 11 

Det är samma sporthall som i lektionen ovan. Det är dock inte samma lärare och eleverna går 

i år 4. Den manliga läraren samlar eleverna, påpekar att det är kallt i salen och menar att det är 

tur att de ska köra den uppvärmning som är tänkt. Läraren säger åt eleverna att springa två 

varv runt i salen. Därefter plockas två plintar fram och läraren delar in i lag. Eleverna står 

uppställda bakom en linje och det är dags för en stafett; klara, färdiga, kör. Eleverna ropar och 

hejar på varandra, någon kommenterar att någon fuskade. Läraren samlar eleverna och 

berättar att de ska köra lite innebandyövningar, gå igenom regler och sedan spela. Det är 

ganska pratigt och stojigt. Läraren visar och går igenom hur man håller klubban, hur man 

passar och tar emot bollen, hur man skjuter och hur man placerar bollen och kroppen rätt i 

förhållande till varandra. Eleverna övar två och två på dessa övningar. Därefter tränar 

eleverna på att dribbla bollen mellan fyra koner och skjuta på mål. Läraren delar in eleverna i 

fyra lag genom att peka på eleverna och tala om vilken färg de tillhör. Detta får göras om två 

gånger då det bara blev tre lag, ett flertal elever i ett lag och färre i ett annat. Det tar lång tid 

med lagindelningen, men när den väl är gjord berättar läraren att man inte får spela med hög 

klubba, inte slå varandra på tårna och smalbenen, samt att man inte får tacklas. Läraren blåser 

i visselpipan och eleverna börjar att spela innebandy. Vid slutet av lektionen är det en kort 
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samling och läraren säger bra jobbat till eleverna och ber dem att ställa in klubborna och inte 

kasta dem på golvet. 

 

Lektion 12 

Lektionen sker i en modern hall som är en kombination av gymnastiksal och sporthall. Salen 

är avgränsad med en vikvägg och utgör 1/3 av hallen som helhet. Alla tänkbara redskap 

formerade i olika uppställningar är framplockade när eleverna kommer in i salen; mattor av 

olika slag, plintar, bockar, bänkar, bommar, linor, ringar, trampett och bomsadlar. Eleverna 

går i år 2. Den manliga läraren samlar eleverna och berättar att de ska börja med en kull-lek 

(tunnelkull) och att de bara får springa på golv och mattor. Flera elever räcker upp handen och 

vill vara jagare. De springer omkring och tjoar när de blir jagade och kastar sig i tjockmat-

torna när en jagare närmar sig. Läraren visslar, byter jagare, och så håller de på en stund. 

Därefter samlas eleverna och läraren talar om att de ska prova den här redskapsbanan och att 

det kanske blir en lek till på slutet om de hinner. Läraren försöker fånga barnens uppmärk-

samhet, uppmanar dem att lyssna och titta så att de vet vad de ska göra. Läraren går runt och 

berättar och instruerar samtidigt som en elev visar övningarna, och läraren är noggrann med 

att tala om hur de olika övningarna ska utföras och tar emot (passar) eleven då den utför 

övningarna och berömmer när det blir bra. De olika övningarna består av katthopp på plint, 

kullerbyttor och hjulningar på mattorna, balansgång på bom, ljushopp på trampett, bockhopp, 

rotationer på ringar och dubbelbommar, hopp över bomsadel och rotation i linorna. Pojkarna 

och flickorna går runt på banan och provar de olika aktiviteterna. Några ber läraren om hjälp, 

några springer förbi vissa stationer, en del stannar kvar vid samma aktivitet under en längre 

stund. Det är full fart och läraren går runt och hjälper eleverna hela tiden (speciellt vid 

plintarna där det är katthopp). Ett antal elever uttrycker att det är lätt, andra säger att det är 

svårt och läraren säger att om man inte klarar det kan man hoppa över just den övningen. Vid 

slutet av lektionen är det dags för en ny kull-lek (ambulanskull). Eleverna skriker av iver när 

de blir jagade, ramlar på marken när de blivit kullade och väntar på att kamraterna ska komma 

och lyfta upp dom på en matta (sjukhuset). Lektionen avslutas med leken ”Simon säger” 

vilket innebär att när läraren säger ”Simon säger jogga runt”, då ska barnen jogga, men om 

inte läraren säger ”Simon säger” då ska barnen inte göra det som sägs. Om någon gör fel får 

denne sätta sig en stund på bänken för att sedan få deltaga igen. ”Simon säger tack för idag”, 

och eleverna säger tack för idag och går ut för att duscha. 
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Lektion 13 

Det är samma hall och samma uppställning av redskap som i föregående lektion, redskapen är 

dock något justerade och anpassade för elever i år 6. Det är två lärare, en manlig och en 

kvinnlig, som är med under denna lektion. Eleverna börjar med uppvärmning genom att 

springa runt i salen till musik. Den kvinnliga läraren står i mitten och talar om på vilka olika 

sätt som eleverna ska springa, gå och tänja. Eleverna står sedan i en ring och gör olika 

tänjningsövningar, följt av sit-ups och armhävningar. Läraren frågar vem som vill visa 

redskapsbanan (eleverna kallar det för hinderbana) och flera av eleverna räcker upp handen 

och vill visa. En flicka väljs ut och läraren frågor om eleven vet vad den ska göra och eleven 

svarar ja. Eleven visar de olika övningarna som är ungefär motsvarande som i förra lektionen. 

Under tiden som banan visas talar läraren om vad som är viktigt att tänka på. En pojke frågar 

om man får göra volter på trampetten och läraren säger att de ska börja med ljushopp och sen 

kanske det kan bli tal om volt. När de visat färdigt banan, delas klassen in i två grupper och 

den ena halvan går till den andra delen av hallen (bakom den nerdragna väggen) för att spela 

en variant på handboll. Den andra halvan rusar ut på redskapsbanan och påbörjar aktivite-

terna. Eleverna hjular, gör kullerbyttor, hoppar och snurrar. Lite instruktioner görs då och då 

av läraren. Den andra läraren, som varit vid bollspelet kommer in i salen, då blir det volter på 

trampetten för de elever som vill. Efter halva lektionen byter grupperna aktivitet så att de som 

gjort redskapsbanan spelar handbollsvarianten och vise versa. Vid lektionens slut hjälps alla 

åt att plocka in redskapen. 

 

Lektion 14 

Lektionen tilldrar sig i en ljus, fräsch gymnastiksal med trägolv och linjer på golvet. Vid sidan 

av salen står mycket redskap i form av olika sorters mattor och plintar. Den kvinnliga läraren 

samlar pojkarna och flickorna som går i år 6 och berättar att de ska göra samarbets-

bollsportsövningar. De ska börja med uppvärmning, sen spela gränsbrännboll och därpå 

prickboll. Läraren påminner eleverna att de har gjort det här förut. Därefter redogör läraren 

ytterst noga för reglerna i de båda bollaktiviteterna, hur det går till och hur man blir bränd etc. 

Uppvärmningen består av löpning i olika varianter fram och tillbaka i salen. Höga 

knäuppdragningar, sidhopp, indianhopp och springa baklänges. Sen är det 10 höga upphopp 

och tänjningar av varierande slag. Läraren frågar om de är varma i kroppen så att de kan köra 

igång, gör en lagindelning och ber eleverna att plocka fram bänkar till spelet. Eleverna spelar, 

några är mycket aktiva, andra inte. Några flickor står tätt intill väggen och undviker att ta 

bollen. Läraren står vid sidan av planen och manar på att de ska försöka träffa någon på andra 

226



 229 

sidan, att de ska röra på sig lite mer och att eleverna ska vara mer aktiva. Efter ett tag spelas 

det med två bollar. Därefter görs lagen om och det är dags för prickboll. Ett antal elever kastar 

för fullt och engagerar sig, några står och pratar om annat. De mest aktiva eleverna uppmanar 

de som står stilla att komma igen. Det är lika antal mål mellan lagen, och läraren uppmanar 

eleverna att ta en avgörande omgång. Bänkarna plockas in och eleverna samlas. Läraren 

berättar att den sista bollaktiviteten (prickboll) handlar om precision, och att man lär sig att 

träffa den rullande bollen vartefter. Vidare sägs att det handlar om samarbete, att många 

elever samarbetade bra, men att samma personer inte ska kasta bollen hela tiden. Läraren 

säger att de inte hinner stretcha, så det får eleverna göra i duschen. 

 

Lektion 15 

Det är samma sal som i lektionen ovan. Flickorna och pojkarna som kommer in i salen går i år 

9. Några pojkar börjar småbrottas på en tjockmatta och några sätter sig på plintarna. Den 

manliga läraren kommer in och börjar berätta vad de ska göra idag och framhåller att eleverna 

vet vad det handlar om därför att de har gjort det här förut. Läraren säger att det först blir 

doppboll som uppvärmning, sen styrkemätningar där man utmanar varandra två och två, sen 

avslutas det kanske med killerboll. Läraren går igenom reglerna i doppboll, delar in i lag och 

sen är spelet igång. Eleverna spelar och läraren står vid sidan av planen och uppmanar 

eleverna att utnyttja alla i laget, att använda hela planen, att de ska röra på sig och komma 

igen lite. Spelet avbryts och alla hjälps åt med att plocka fram olika redskap för att sedan 

samlas i mitten. Läraren visar, ibland tillsammans med en elev, de olika styrkemomenten på 

de olika stationerna. Det är brottning på tjockmatta där man ska få ner den andra på rygg, sitta 

på hög bom med tjockmatta under och försöka brotta ner den andra, armbrytning på plint. På 

långmattan ligger ett långt rep som de två som utmanar varandra ska sätta runt fötterna och 

försöka dra omkull varandra (Sparke blejstre på Gotländska). Vidare ska man stå på en bom 

och försöka få den andre ur balans så att man står kvar längst och på en annan balansövning 

gäller samma sak. Eleverna går ut på de olika stationerna och börjar utmana varandra. I de 

flesta fall utmanar flickorna varandra och pojkar utmanar pojkar. Läraren är också med och 

utmanar de som vill. Med en skämtsam ton säger läraren att det är prispengar åt den som 

vinner över läraren. Eleverna bryter arm, försöker få varandra ur balans, brottas etc. Det hörs 

lite skratt och fnitter och det är lugn stämning och det råder en försiktighet i kamperna. Ingen 

verkar göra något blodigt allvar av utmaningarna. Ibland provar eleverna en aktivitet men 

avbryter kampen innan den är avgjord. Därefter hjälps alla åt att plocka in och läraren säger 
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några ord om reglerna i ”killerball” och eleverna börjar spela. Avslutningsvis ombeds 

eleverna att i lugn takt jogga fyra varv runt salen.  
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