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Abstract
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This dissertation is a study of the discourse on children’s ability to control their body
movements – the rhetoric of motorics (motor control). It takes an interest in the different
practices that need to be dealt with if you would like to construct a description of bodiliness in
a factual way, and it is particularly concerned with the practice of transforming observations
of children’s bodiliness into literary inscriptions of motor control as well as the discursive
actions that make these inscriptions credible and relevant. The study departures from a
constructivist perspective and the aim of the thesis is to study how statements about motor
control are possible, understandable, made relevant, and used in practice – dimensions that are
believed to be connected.
The data are gathered from settings that either keep or produce descriptions of children’s

bodiliness. That includes journals on physical education, manuals for motorical tests,
professional literatures that deal with subjects like motor control, medical records from school
health care and professional statements from a child rehabilitation center. Using discourse
analysis this data is studied in terms of interpretative repertoires, modalities, categorizations,
representations and realities.
At first focus is on the mobilization of actors and the practice of translating body

knowledge into something relevant and important. After that theories and practices of
observing motor control are highlighted by studying the laboratory settings, inscription
devices and the professional vision of the observers. The study then moves on to the activities
where the inscriptions constructed in the laboratories are mobilized to construct facts. Here
the attention is placed on the practices of writing medical records and how statements about
motor control are used in these types of text. Finally a reflexive move is made by comparing
the rhetoric of motor control with the rhetoric used to convince the reader of this dissertation.
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Förord

Samtliga platser och namn som återges ur materialet är fingerade, men 
för att inte äventyra sekretessen mer än nödvändigt har jag ändå valt 
att inte referera till personakternas institutionella tillhörighet. Av 
samma skäl väljer jag att inte skriva ut namnet på dessa institutioner i 
detta förord. I vissa fall är det personakter från specialiserade institu-
tioner och även om risken för igenkännande är liten ser jag inte hur 
den eventuella fördel ett namngivande kan ge uppväger riskerna. Jag 
vill dock ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till de personer vid me-
dicinska institutioner och arkiv som gjort det möjligt att samla in mitt 
empiriska material.  

Jag vill även tacka Stiftelsen för internationalisering av högre ut-
bildning och forskning (STINT) för att de gjorde det möjligt att spen-
dera vårterminen 2003 med Discourse and Rhetoric Group (Darg) vid 
Loughborough university i England. En tid som satt sin prägel på detta 
arbete.

Ett stort tack till alla kollegor, vänner och familj som visat intresse 
och uppmuntrat arbetet under åren. Några av er har haft särskilt avgö-
rande betydelse för hur denna text till sist hittat sin form. Malcolm 
Ashmore har hjälpt till med den engelska sammanfattningen. Fredrik 
Bondestams kommentarer på mitt slutseminarium var väldigt värde-
fulla och innebar några avgörande beslut inför slutskrivandet. Min 
handledare Mats Franzen har under hela arbetet gett mig stort hand-
lingsutrymme, lotsat i den sociologiska terrängen, uppmuntrat mina 
idéer och undervisat i det akademiska författarskapet. Mats Börjesson 
har generöst kommenterat, och diskuterat mitt manus under arbetets 
gång. Han har under denna tid inte bara varit den bäste mentor och 
kollega man kan önska sig utan också en mycket god vän. 

Västerås den 16 augusti 2006
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Introduktion

Motorikens mobilitet och mobilisering 

If you wish to go out of your way and come back heavily equipped so as to 
force others to go out of their ways, the main problem to solve is that of mo-
bilization. You have to go and come back with the “things” if your moves are 
not to be wasted. But the “things” have to be able to withstand the return trip 
without withering away. Further requirements: the “things” you gathered and 
displaced have to be presentable all at once to those you want to convince 
and who did not go there. In sum, you have to invent objects which have the 
properties of being mobile but also immutable, presentable, readable and 
combinable with one another.1

Att beskriva en kroppsrörelse kan tyckas vara enkelt. Den kan exempelvis 
formuleras som snabb, kontrollerad, smidig, koordinerad eller graciös, eller 
mindre smickrande beskrivas som klumpig, fumlig, trög eller ryckig. Grans-
kar man förutsättningarna för att en sådan beskrivning ska framstå som en 
representation av fakta framträder dock en rad svårigheter. Rörelsen är ofta 
ett övergående fenomen som är svår att fånga systematiskt och med preci-
sion. Till att börja med måste rörelsen avgränsas och definieras – när börjar 
den och när är den (tänkt att vara) slut? Bör rörelsen beskrivas som ett isole-
rat fenomen eller som del i en fysisk aktivitet som förlängs i fler rörelser? 
Flera gränser blir snabbt nödvändiga att markera. Beskrivningen kräver ock-
så en föreställning om med vilken precision rörelsen bör utföras – och i för-
längningen vem som bör klara vad och när. Förutsättningarna kompliceras 
ytterligare om ambitionen utsträcks från att säga något om en enskild rörelse 
till att påstå något generellt om flera kroppar och deras rörelser. För den som 
tänker sig beskriva ett flertal kroppar i rörelse krävs inte minst ett stort arbete 
bara för att sammanföra dessa objekt och aktiviteter. Om man dessutom vill 
säga det till flera personer behöver man fånga deras uppmärksamhet och få 
dem att samlas i samma rum vid ett givet tillfälle. Om man trots allt lyckades 
med att genomföra detta konvent skulle man få låta objekten visa upp sina 
rörelser genom att gå på parad framför publiken. Och där, på scenen, skulle 
det ges en unik möjlighet att peka ut de fenomen som man vill påvisa.  

Om man vid detta tillfälle får bifall för sina påståenden räcker det ändå 
inte särskilt långt om man misslyckas med att finna ett sätt att sprida sitt 
påstående vidare. Det som behövs är en metod för att transformera observa-
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tionerna i rummet till en representationsform som man kan ta med sig där-
ifrån. Något som underlättas betydligt om man kan översätta rörelserna till 
mer fixerade enheter än rörelser. Genom att transformera kroppsobservatio-
ner till motoriska inskriptioner i form av texter, bilder eller tabeller blir de 
inte bara mer precisa utan också enklare att administrera. Med en sådan 
transformation kan kropparna observeras var för sig, vid olika tillfällen, och 
av olika observatörer. Dessa observationer kan sedan sammanställas enligt 
givna föreskrifter och samlas i listor som enkelt kan jämföras. Med dessa 
listor kan man sedan skriva utlåtanden, diagnoser, behandlingsprogram och 
artiklar som kan spridas till en rad olika mottagare utan att en enda kropp 
behöver förflyttas från ett rum till ett annat. 

Tänk er sedan att man med dessa observationer vill göra jämförelser med 
kroppslighet från en annan tid och hur den står i relation till kroppsligheten i 
vår egen. Här har den visuella observationen av kroppsrörelsen inget att sätta 
emot sin transformation till motorisk inskription. Den senare är inte bara 
oberörd av åldrandet utan också mycket lättare att lagra som data. Men här 
finns flera fördelar att vinna med förändringen. Med en mobil inskription 
som representant för kroppsligheten kan man enklare fokusera på det som 
man anser relevant att påvisa för publiken. En fysisk kropp på parad kan lätt 
distrahera observatören och ställa till problem med att säkerställa att samtli-
ga observatörer tittar på samma sak. Genom en motorisk begreppsuppsätt-
ning blir det enklare att påvisa vad som är relevant att urskilja och vad som 
utgör brus. Inskriptionen kan inte bara representera kroppsligheten utan ock-
så förstärka den och göra den till mer kropp än vad den visuella observatio-
nen av kroppen förmår.2

Den största fördelen med att översätta kroppsligheten till en motorisk in-
skription visar sig således vara ökad mobilitet – kroppsligheten transforme-
ras till en referens som enklare kan förflyttas.3 Vill man samla in kroppslig-
heten med syfte att införskaffa en kollektion av kroppsligheten finns således 
all anledning att transformera den till motoriska inskriptioner. Och vill man 
studera ett kroppsvetande kan man med fördel studera de förbindelser som 
upprättas mellan olika översättningspraktiker. Men sociologiskt intressant 
blir det kanske först när man studerar vad dessa översättningar och transfor-
mationer används till i de sammanhang där de mobila enheterna läggs på 
skrivbordet, stoppas i arkivet eller refereras till som fakta i någon artikel.  

Även om dessa metoder för fixering, mobilitet och transformation är 
genomförda tjänar det lite till om ingen vill ta del av resultatet. För att någon 
ska intressera sig för de motoriska observationerna och vad jämförelser dem 
emellan säger måste de göras relevanta för något. De måste mobiliseras för 
något som betraktas som problematiskt eller på annat sätt angeläget.4 En 
sådan mobilisering kan exempelvis uppstå genom att man med motorik på-
står sig kunna påvisa något nytt i ett sammanhang där kroppen hitintills inte 
utgjort en del av förklaringsapparaten samt visar hur inskriptionerna och 
dess administratörer där kan spela en betydande roll.  
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Ett introducerande exempel 
Jag ska fortsättningsvis försöka undvika att tala om transformationer och 
översättningar som något generellt och abstrakt och istället visa hur det kan 
gå till i praktiken. Likt andra ansatser och perspektiv har studiet av översätt-
ningar och transformationer inte något egenvärde. De bör istället – för att 
vara givande – studeras i ett tidsmässigt och rumsligt sammanhang – det vill 
säga där de har förmåga att påvisa något intressant. Avsikten med denna 
introduktion är framför allt att försöka etablera en begreppsmässig plattform 
genom vilken läsaren lättare ska kunna orientera sig i texten.  

Mobiliseringar av kroppsvetande finner man bland annat i de nätverk som 
bildas mellan skolans och medicinens aktörer. De historiska material som 
studerats i detta arbete vittnar om att det funnits ett långt och regelbundet 
intresse av att studera skolbarnets kroppsförmågor och vår samtid utgör inget 
undantag. För att placera översättandet av kroppsvetande och transformatio-
ner av kroppslighet i ett praktiskt sammanhang ska vi vända oss till Bunke-
floprojektet och där särskilt delprojektet Motorikens betydelse för barns kon-
centrationsförmåga som en introduktion till hur transformation kan studeras. 
Som det anstår en introduktion blir den på inget sätt uttömmande, utan snara-
re att betrakta som en öppning till de frågeställningar som senare kommer att 
fördjupas.

Mobilisering av kroppsvetande 
1999 startar man vid Ängslättsskolan i Bunkeflostrand i södra Malmö ett 
projekt som söker svaret på vad en ökad mängd kroppsaktivitet bland lågsta-
diebarn får för konsekvenser för såväl de kroppsliga kvalitéerna som skolar-
betet. Den övergripande problematik som motiverar projektet grundas i en 
oro för en allt mer passiv tillvaro redan i barnaåren. Välfärdssamhället har 
slagit fel och ”vällevnad” har bytts mot ”fellevnad” beskriver man det med i 
sin programförklaring. Och detta trots att vi idag är bättre upplysta än någon-
sin om behovet av en sund och hälsosam livsstil. Men uppenbarligen räcker 
det inte med information. Problemen skylls dock inte på den enskilde indivi-
den i första ledet. De nya livsstilarna springer ur en större samhällsrörelse 
där bekvämlighet får agera signalord. Denna samhällsutveckling sägs ha 
drabbat den spontana viljan till rörelse för att istället uppmuntra en stillasit-
tande tillvaro. Det är således viktigare än någonsin att man som motmedel 
tar till de institutionella verktyg som står till buds, och därvid pekas skolan 
tillsammans med förskolan ut som en av de viktigaste arenorna. Men även i 
dessa traditionellt kroppsaktiverande miljöer har utvecklingen gått åt fel håll, 
och nedmonteringen av idrottsundervisningen i skolan lyfts fram som ett 
tidstypiskt tecken.  

För att motverka denna utveckling vill man med bunkefloprojektet såväl 
studera dess konsekvenser som råda bot. Vägen går över en longitudinell 
studie som aktiverar och studerar nya årskullar under hela deras grundskole-
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gång. Med hjälp av de lokala idrottsföreningarna får dessa skolbarn en id-
rottslektion dagligen på schemat, något som är tänkt att ge såväl direkta ef-
fekter i form av ökad kroppslig kvalité och förbättrad studieförmåga. Men 
framför allt framhålls betydelsen av ”att ge barnet färdigheter och en möjlig-
het att själv ta ansvar för sin hälsa i ett livslångt perspektiv.”5 Det handlar 
om att återuppväcka lusten till rörelse och få barnen att upptäcka att man kan 
behärska sin kropp. 

Till dessa kroppsaktiverande arrangemang och hälsobringande visioner 
formuleras en rad vetenskapliga forskningsprojekt som följer och utvärderar 
denna förändring genom schemalagd kroppsrörelse. Projekten samlas under 
följande gemensamma frågeställningar: 

Kan samarbete med en idrottsförening åstadkomma en ökning av 
den fysiska aktiviteten i skolan? 
Kan ett sådant samarbete med ökad fysisk aktivitet ändra hälsobe-
teendet hos både unga och äldre i ett samhälle med en förbättrad 
framtida hälsa? 
Ger ökad fysisk aktivitet snabbare en bättre kroppslig, psykisk 
och social mognad hos växande barn? 

Väljer vi att läsa detta som en uppmaning istället för en frågeställning blir 
budskapet tydligt: Om ökad fysisk aktivitet innebär en bättre mognad såväl 
kroppsligt som psykiskt och socialt, och denna ökning också kan få positiva 
samhällseffekter, finns det all anledning att engagera nya aktörer som kom-
plement till den indragna idrottsundervisningen. Aktörer i form av idrottsfö-
reningar, föräldrar och andra som möter barnet utanför skolan mobiliseras 
här som betydelsefulla för en god kroppsutveckling. Förbindelserna mellan 
dessa aktörer stärks och utökas genom att kroppsligheten etableras som 
gemensam nämnare. I bunkefloprojektet blir kroppsligheten den stabila 
punkt kring vilket aktörer samlas och får sig nya roller tilldelade. Kroppslig-
heten representerad genom motorik såväl skapar nya som stärker gamla för-
bindelser mellan barnen, skolan, idrottsföreningen, ortopedkliniken och det 
psykiatriska forskarteamet.  

Transformationer till motorik 
Några av frågeställningarna som formuleras inom ramen för bunkefloprojek-
tet gäller hur mängden fysisk aktivitet står i relation till benmassans utveck-
ling, vilka effekter det har på atopisk sjukdom, astma, eksem, allergi, damp 
eller till motorikens utveckling.6 Dessa projekt transformerar var och en på 
sitt sätt kroppsligheten till olika inskriptioner anpassade efter deras egna 
syften. Inskriptionerna kan sedan användas som underlag till forskningsrap-
porter, debattartiklar, ansökningar till forskningsråd, remissvar, uppmaningar 
till föräldrar, kommuner och idrottsföreningar. 



15

Delprojektet Motorikens betydelse för barns koncentrationsförmåga utgör 
en av studierna i detta kroppsvetande nätverk. Här har oron för de kroppsliga 
effekterna av den passiva tillvaron placerat motoriken i centrum. Varje år 
genomför projektet motorikobservationer av skolans barn, och de som be-
döms vara i behov av extra motorisk stimulering blir erbjudna motorisk spe-
cialundervisning i en mindre grupp en lektion i veckan.7 Syftet är ”att stude-
ra eventuella påverkanseffekter av utökad fysisk aktivitet och extra motorisk 
träning i skolan vad gäller motorik, koncentrationsförmåga och skolpresta-
tioner.”8 Ser vi på delprojektets frågeställningar framträder det i vilka rikt-
ningar observationerna av kroppsligheten ska översättas och transformeras: 

Påverkar barns stillasittande deras grovmotoriska utveckling? 
Har barns försämrade motorik betydelse för koncentrationsför-
mågan?
Kommer barnens grovmotorik, balans och koordination att för-
bättras med motorisk träning? 
Kommer individuellt anpassad motorisk träning få positiva effek-
ter för barn med motorik- och koncentrationssvårigheter? 
Kommer barnens skolprestationer att förbättras?9

Genom en transformation av kroppsligheten till motorik översätts den också 
till en rad skolrelaterade problemställningar som motiveras med kroppsstu-
dier som producerats i andra sammanhang.10 Delprojektet motorikens bety-
delse för barns koncentrationsförmåga formuleras som en sjukgymnastisk 
studie. Sjukgymnastiken är förövrigt en disciplin som länge agerat parallellt i 
sjuk- och gymnastiksalar. 

Av frågeställningarna framgår att riktningen i detta projekt framför allt är 
att mobilisera kroppsvetandet som relevant för att generera skolframgång. 
Vägen till att skapa inskriptioner av motorik som representationer av barnets 
kroppslighet går här över uppsättandet av ett enkelt laboratorium bestående 
av ett rum (gymnastiksalen), en uppsättning instruktioner (manualer) och en 
inskriptionsapparat (testprotokollen). Tillsammans bildar de med en testad-
ministratör den transformationspraktik som kallas ”Motorisk Utveckling som 
Grund för Inlärning” (MUGI). 

Låt oss betrakta instruktionerna för observationsschemat för att få en upp-
fattning av ett av transformationskedjans centrala moment. Enligt dessa in-
struktioner ska man låta varje barn pröva respektive övning 1-2 gånger innan 
bedömningen sker. Observationen dokumenteras sedan med något av alter-
nativen: normal, mindre avvikelse/tveksamhet eller klar avvikelse. Här ett 
citat av vilka moment som ska genomförs och observeras: 
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1. Kasta och fånga stor boll – 5 ggr i följd

2. Studsa stor boll – 3 ggr i följd med höger resp vänster 

hand

3. Hoppa hoppsasteg – diagonalmönster

4. Hoppa på ett ben – höger resp vänster ben

5. Hålla balansen på ett ben – 10 sek på varje ben

6. Gå utåt med tårna – utan stora medrörelser

7. Växelvis skidhopp – 15 sek rytmiskt

8. Härma kroppsrörelser och ställningar – “värma“ knäna, 

motsatt sidas arm resp ben lyfts ut åt sidan, höger hand på 

vänster öra och vänster hand på vänster höft

9. Hinderbana – hoppa med rockringar under förflyttning 

med springsteg, längdhopp över dike (1 m), höjdhopp över 

trollina (40 cm)11

Schemat kan tyckas enkelt, men det motoriska testet utgör ett av de mest 
använda instrumenten för att transformera kroppslighet till motoriska in-
skriptioner. Genom att fortlöpande screena alla barn i studien systematiskt 
efter detta kodningsschema kan de för jämförandet nödvändiga listorna ska-
pas och skrivbordsprodukterna produceras. 12

Sju år efter starten utgör bunkefloprojektet en succé när det gäller såväl 
effekterna av den ökade kroppsaktiviteten som utvärderingen och spridning-
en av forskningsresultaten. Andra skolor kan nu ansöka om medlemskap i 
det nätverk av arenor som binds samman genom det ursprungliga projektet. 
Betydelsen av vetandet om barns kroppslighet översätts till allt fler samman-
hang och nya aktörer mobiliseras. Kroppsligheten transformeras till allt fler 
inskriptioner som mobiliseras som representationer av kroppsfakta. Bunke-
floprojektet har blivit bunkeflomodellen, en verksamhet som finner sina ad-
epter runt om i landet. 

Konstruktioner av kroppsfakta 
Föreliggande text beskrivs bäst som en konstruktionistisk diskursanalys med 
ett vetenskapssociologiskt uppdrag.13 Dess syfte kan formuleras som att stu-
dera hur påståenden om motorik blivit möjliga, relevanta, begripliga och 
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praktiserade – dimensioner som här antas ha en nära relation. Arbetet med 
denna studie kommer att utgå från tre analytiska begrepp: Kroppsvetandet,
vilket inte motsvarar en vetenskaplig disciplin utan snarare, med Foucaults 
ord, bör förstås som det ”rum inom vilket subjektet kan ta ställning och tala 
om det objekt det har att göra med i sin diskurs”.14 Kroppsvetarna, vilka 
intar de subjektspositioner, institutioner och artefakter som får sin röst och 
innebörd ur kroppsvetandet och vilka samtidigt är de som producerar och 
reproducerar samma vetande. Kroppsligheten slutligen, utgör dels det som 
problematiseras för att göra kroppsvetandet relevant i olika sammanhang, 
dels det som representeras genom motoriska inskriptioner. Avsikten med 
dessa tre analytiska begrepp är framför allt att luckra upp de förgivettagan-
den som präglar talet om motorik och ge alternativa beskrivningar som tyd-
liggör vad som görs för att ett påstående om motoriken ska framstå som rim-
ligt, naturligt, neutralt och trovärdigt.  

Motorik är något som brukar tillskrivs det individuella. Framställd som en 
förmåga eller egenskap blir motorik något som tillhör den individuella krop-
pen. På samma sätt som varje kropp anses ha ett eget nervsystem eller blod-
omlopp har den också sin egen motorik.  Detta är således ett område som 
vanligen brukar studeras av medicinska discipliner som neurologi och ana-
tomi snarare än sociologi. Denna avhandling tar sig dock an motorik på ett 
annat sätt. I föreliggande arbete studeras motorik som något gemensamt – en 
ordning av det som påstås och de som påstår om kroppen. I detta arbete 
kommer motoriken dels att studeras för sin förmåga att skapa förbindelser 
mellan de aktörer som beskriver barns kroppslighet, dels för sin förmåga att 
översätta betydelsen av att veta om kroppen till nya sammanhang. En över-
gripande frågeställning i avhandlingen är frågan om motorikens betydelse 
för att konstruera kroppsfakta. 

För konstruktionisten är intresset för påståendet ofta dubbelt. Det är dels 
fråga om att studera hur påståenden konstruerats, dels vilken verklighet som 
dessa påståenden i sin tur konstruerar. För mig var det den senare aspekten 
som inledningsvis väckte mitt intresse för beskrivningar av barns kroppslig-
het. När jag genomförde några studier av hur barn kategoriserades genom 
neuropsykiatriska diagnoser som MBD, Damp och ADHD var det framför 
allt hänvisningar till kroppstecknen som fångade mitt intresse.15 Jag kunde 
där konstatera att beskrivningar av barnets kroppslighet återkom med en 
tydlig regelbundenhet. Som ett led i att ’upptäcka’ barn med dessa diagnoser 
pekade man till exempel ut tecken som oförmågan att sitta still, dålig 
kroppshållning, svårigheten att hoppa på ett ben eller att hålla balansen. Be-
skrivningar av kroppsligheten – vanligen representerade genom talet om 
barnets motorik – framstod som något synnerligen oproblematiskt som sked-
de i förbifarten. Kroppsligheten representerad genom motorik framstod helt 
enkelt som fakta om barnet. 

Att konstruera fakta borde inte vara möjligt. Det som karaktäriserar fakta 
– konventionellt – är nämligen dess förmåga att stå fri från sin tillblivelse. 
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När man talar om fakta syftar man inte på något som har tillverkats, utan på 
en representation av ett objekt som redan fanns ’där ute’. Den som beskriver 
fakta utgör således bara ett medium för att förmedla det objekt som förmår 
visa upp sig själv, ”Facts do their own showing”16, som Jonathan Potter har 
uttryckt det. Utifrån en konstruktionistisk ansats förhåller man sig dock an-
norlunda till arbetet med att utforma faktiska representationer av verklighe-
ten. För konstruktionisten utgör en beskrivning aldrig bara en passiv förmed-
ling av tingens ordning.17 Att beskriva innebär alltid också att anlägga ett 
perspektiv och därmed också välja hur fenomenet kommer att avgränsas, 
formeras och framställas. Utifrån en konstruktionistisk ansats finns inga 
passiva förmedlare utan bara aktiva beskrivare. Om en beskrivning förmår 
att framstå som fakta eller ej grundas i hur den utformas och till vad den 
används i en viss situation snarare än vad den representerar.  

Förutom att fakta i detta arbete är något som produceras och som kommer 
att problematiseras är det också avhandlingens huvudsakliga studieobjekt. 
Poängen med denna analys är dock inte att avslöja att de beskrivningar av 
kroppslighet som framställs som fakta egentligen inte är det. Det är inte fal-
sifierandet av påståendenas sanning som utgör avhandlingens drivkraft.18

Det som ska studeras är vad som gör att vissa utsagor kan framstå som vore 
de inte konstruerade.19

Mina exempel hämtas till stor del från skolan och medicinens värld. Kon-
struktioner av barn genom motorikens representationer följs genom att stude-
ra hur kroppslig avvikelse definieras, hur normal kroppslighet står i relation 
till skolans krav på ordning, hur vissa professionella grupper gjort kroppen 
till sitt expertisområde och hur problematiseringarna av kroppsligheten kan 
ses som del i en medikaliserande samhällstrend. Men föreliggande avhand-
ling bör varken placeras inom en kroppssociologisk, utbildningssociologisk, 
handikappsociologisk, medicin- eller professionssociologisk genre. Fokus 
ligger inte på kroppen som en arena för kulturella uttryck eller markering av 
tillhörighet, som medel för identitetsutveckling eller som ett objekt om vilket 
olika grupper hävdar ett tolkningsföreträde, utan som en anledning att stude-
ra konstruktionen av kroppsfakta, hur de går till och i vilka sammanhang 
dessa fakta görs relevanta.  

Att stå på verkstadsgolvet 
Till vardags bedöms framgången i en översättning utifrån hur väl den lyckas 
fånga och representera originalet. Det vetenskapssociologiska studiet av 
översättandet fokuserar istället på hur transformationen går till i praktiken. 
Dvs. hur översättningen konstrueras för att fungera som representation. Här 
följs inte objektet – det som översätts, utan aktiviteten – översättandet, en 
fokusering som grundas i en konstruktionistisk ansats. Med en sådan betonas 
frågan om hur en översättning konstrueras före frågan om vad den represen-
terar.20 Hur beskrivs den problematiska kroppen? Hur formuleras normerna 
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för kroppen som något naturligt? Hur framställs kroppsvetandet som något 
betydelsefullt och relevant? Hur sker transformationen till motorisk inskrip-
tion? Hur uppnås trovärdighet? Hur skapas en viss mening i kroppstecknen?  

För den som är obekant med den konstruktionistiska ansatsens förhållan-
de till relationen mellan vad och hur kan det kanske enklast beskrivas som 
att man överger ambitionen att nå en mer sanningsenlig bild av verkligheten, 
för att istället studera hur just sanningar skapas. Denna förskjutning av fokus 
och övergivande av vetenskapens strävan efter objektivitet har sin grund i 
synen på språket som något aktivt och skapande snarare än representerande.  

Låt oss ta hjälp av Jonathan Potters metaforiska exempel för att förtydliga 
vad som utmärker den konstruktionistiska ansatsen. Potter använder skillna-
den mellan spegeln och verkstadsgolvet som metafor för att markera två 
olika förhållningssätt till språkets betydelse. I spegelbilden har språket för-
mågan att genom beskrivningar och representationer återge tingen och för-
hållandena mellan olika tidpunkter och rum. Språket är likt spegelbilden en 
reflektion av det som finns i världen. Kroppslighet kan här genom begrepp 
som klumpighet eller koordination observeras och transporteras. I spegelme-
taforen är beskrivandet en passiv handling, en avbildning likt fotografiet som 
det inte finns anledning att problematisera så vida bias har hanterats. 

På verkstadsgolvet utgör beskrivandet istället en aktiv handling vilken 
konstruerar världen på ett visst sätt. Världen blir till något genom att den 
beskrivs. Men beskrivningar är ingen passiv förmedling av världen ”där 
ute”, utan en aktiv handling som alltid innebär att vi väljer att framställa 
världen på ett visst sätt. På verkstadsgolvet förstås inte världen som en upp-
sättning ting och förhållanden vilka redan är kategoriserade och namngivna 
från begynnelsen. Tingen och förhållandena ringas istället in och blir till just 
genom att de benämns och kategoriseras genom olika aktiviteter.  Detta gäll-
er inte bara för till synes lösa kategorier som smak och tyckande, utan även 
för vetenskapliga fakta och de mest fundamentala antaganden om världen.  

Bruno Latour beskriver skillnaden mellan realisten och konstruktionisten 
som att den senare förhåller sig till verklighet, sanning eller natur som ett 
argument och inte som ett facit. För Potter är valet mellan spegelbilden eller 
verkstadsgolvet inte grundat på ontologiska utan pragmatiska skäl. Han lik-
som jag föredrar verkstadsgolvet för dess förmåga att formulera frågor om 
vad man kan göra med ord och hur det går till.  

Vad kan man då studera med hjälp av en konstruktionistisk ansats? Frå-
gan går naturligtvis inte att besvara utan att vi avgränsar den betydligt. Seen-
det måste emellertid fokuseras för att det ska bli möjligt att formulera påstå-
enden. Men låt oss ta ett par exempel på vad en konstruktionistisk frågeställ-
ning om påståenden om barns kroppslighet kan ge. Följande citat är hämtat 
från textproduktionen i delprojektet Motorikens betydelse för barns koncent-
rationsförmåga?:
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Hur ska det gå för våra ’motorikbarn’? 

I Bunkefloprojektet pågår just nu motorikobservationer i åk 3 för fullt. Den 
nya idrottshallen är stor och luftig, vilket inbjuder till rörelse och aktivitet. De 
allra flesta barnen hoppar, balanserar och koordinerar sina kroppsrörelser 
utan stora problem. De hoppar hoppsasteg, står på ett ben och härmar rörelser 
i leken “Gör si gör så“. De ser glada ut och skrattar åt sina misstag i leken. De 
kan också koncentrera sig och lyssna på instruktioner, de kan sjunga en ram-
sa och samtidigt göra rörelser.  

Men varför är det fortfarande flera barn som tycker att det är svårt att 
hoppa på ett ben, att hoppa enkla svikthopp eller härma arm- och benrörelser? 
Alla övningar är grundläggande motoriska färdigheter, som borde ha varit au-
tomatiserade när barnen börjar skolan i 7-års åldern. Har de inte haft möjlig-
het att använda sin kropp och att träna sina kroppsrörelser, sin balans och ko-
ordination? Har de suttit stilla framför dator, video eller tv allt för länge? 21

Vi ser hur beskrivningarna konstruerar ett antal kroppsorienterade fenome-
nen. Ta kategorin “motorikbarn“. Bindestreckskombinationer för att katego-
risera barn är inget nytt, vi känner sedan tidigare igen kombinationer som 
adoptivbarn, skilsmässobarn, maskrosbarn, nyckelbarn eller MBD-barn. En 
vanlig funktion för bindestreckskategorier är att särskilja en subkategori från 
dess huvudkategori. För att vara ett mbd-barn räcker det till exempel inte 
med att vara barn, man måste dessutom ha tillskrivits diagnosen MBD. Med 
en sådan logik borde således endast de barn som har motorik vara motorik-
barn. Samtidigt är det svårt att tänka sig barn utan motorik. Bindestrecks-
kombinationen verkar i detta sammanhang annorlunda. Det är snarare av-
saknaden av “grundläggande motoriska färdigheter som borde vara automa-
tiserade“ som ger namn åt kategorin. Detta är något man ser genomgående i 
diskursen om barns motorik: kroppsligheten blir relevant först när den utgör 
ett problem.  

Om vi riktar intresset mot ordkombinationen “hur ska det gå“, ser vi hur 
förbindelsen mellan kroppsvetandet och barnen tar form. Frågan är tydligt 
retorisk och bekymrad, dvs. normativ. Det är med framtiden i blickfånget – i 
glappet hur det är och hur det kan bli – som mobiliseringen sker. Motorik-
barnens problem kräver systematisk kartläggning och åtgärder för att kom-
penseras (eller upplösas). Och det är vi som måste ändra kurs för det är “våra 
motorikbarn“. Här finns en vädjan om ett kollektivt ansvar: det är vi till-
sammans som måste ändra kurs. Det handlar om barnen i vår tid och i vårt 
samhälle, och det är vårt ansvar att förbereda dem för ett självständigt och 
vuxet liv; att det är “våra barn“ ger oss inte bara skyldigheten utan också 
rätten till det. Och det är kroppsvetandet som har anlagt rätt blick och som 
därför har begreppen att beskriva och handlaget att korrigera. Vi blir så vi
som vet, vi som kan. 
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Diskursanalys(er) 
För att studera hur observationer av kroppslighet transformeras till inskrip-
tioner och hur inskriptioner används för att konstruera fakta om kroppslighet 
har jag framför allt studerat språkanvändande, dess effekter och förutsätt-
ningar. Efter den ”språkliga vändningen” har en rad olika konstruktionistiska 
och relativiserande ansatser försökt omformulera samhällsvetenskapens roll 
och möjligheter, och diskursanalys har framträtt som en möjlig relativiseran-
de position inom vetenskapen. De diskursanalytiska arbeten man idag finner 
utgör dock inte någon allt igenom homogen ansats. Här finns ett antal alter-
nativa positioner och inriktningar.  

Efter en period där konstruktionismens och diskursanalysens företrädare 
ofta ägnat sig åt att stångas med realismens bevakare (även inom diskursana-
lysen)22 har de relativiserande perspektiven nu så smått börjat leva sina egna 
liv. Nu handlar det framförallt om att förfina de analytiska greppen och bilda 
olika skolor där egna klassiker och hjältar kan utses. Diskursanalys blir till 
diskursanlyser. Och tidigare nyanser blir här till skiljelinjer där man ombeds 
välja sida.

I mitt arbete har jag tagit hjälp av olika ansatser som alla kan sägas vara 
diskursanalys. Som kommer att framgå får vissa av dessa större utrymmen 
än andra, men genomgående för dem är deras grund i ett konstruktionistiskt 
perspektiv. Jag ska i det följande skildra några av de skillnader inom 
diskursanalysens fält som varit aktuella att beakta för detta arbete. Med den-
na genomgång vill jag visa vad jag tagit med mig från de olika inriktningar-
na och hur de ger sig till känna i detta arbete. Det är alltså inte frågan om att 
söka efter ’rätt’ form av diskursanalys, eller som andra försökt, finna en möj-
lig konsensus som förenar de olika ansatserna.23 En av diskursanalysens 
fördelar är just att den förmår acceptera motsägelsefulla och paradoxala ver-
sioner av verkligheten utan att vare sig vilja tvinga in dessa under en tolk-
ningsram eller ge upp. 

Diskursanalys och metod 
Jag har beskrivit denna avhandlings ansats som en diskursanalys på veten-
skapssociologiskt uppdrag, och jag avser med detta arbete lämna såväl ett 
diskursanalytiskt som vetenskapssociologiskt bidrag. Men relationen mellan 
diskursanalys och vetenskapssociologi ska inte förstås som att diskursanaly-
sen är avhandlingens metod. Att göra diskursanalys till en metod bland 
andra, fri att använda när den passar materialet eller frågeställningarna24 vore 
missvisande. Diskursanalysens företrädare är måna om att framhålla att 
diskursanalys inte utgör en uppsättning data-genererande och data-analytiska 
verktyg, utan en ansats som är sammanbunden av en rad teoretiska och meta-
teoretiska antaganden.25 Att frikoppla hur man gör från varför man gör 
diskursanalys skulle inte skapa annat än en tandlös tiger och innebära ett 
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oskadliggörande av den kritik av realismen som från början motiverat 
diskursanalysens utveckling.  

Diskursanalys bör alltså inte förminskas till en eller flera metoder. Där-
emot finns det en rad metoder man kan använda för att göra diskursanalys. 
Jarowski och Coupland uttrycker det på följande vis: 

[S]tudying language as discourse does mean adopting a certain perspective 
on the asking and answering of study questions, on treating language as 
‘data’, on representing language, and on interacting with language users. The 
concept of discourse brings with it an agenda of theoretical issues that are re-
lated to how research is and can be done, 26

Tillämpandet av vissa metoder innebär inte att man automatiskt gör diskurs-
analys. För detta måste det också till att man gör något av sina data – en 
analys.27 Denna analys bör dessutom utgå från vissa teoretiska antaganden 
om bland annat språkets betydelse – så pass normativ är även diskursanaly-
sen sin relativism till trots.  

Att betrakta diskursanalys som ett perspektiv eller en ansats kunde såle-
des vara mer rättvisande, men fortfarande alltför begränsat. Ett perspektiv 
syftar på ett visst sätt att betrakta världen, men just antagandet om perspektiv 
utgör också ett av de grundläggande studieobjekten inom diskursanalysen, 
där konsekvenserna och teknikerna för att betrakta världen på ”ett visst sätt” 
är något man ständigt analyserar och reflekterar över, en reflektion som även 
gäller det egna sättet att studera världen.28 Diskursanalytiska studier presen-
terar vanligen inte sina studier i termer av resultat, utan erbjuder snarare en 
eller flera versioner av verklighet genom flera kandidater till möjliga tolk-
ningar.

Diskursanalysens utmaningar 
Att spika fast vad diskursanalys är, om det varken är en metod eller ett per-
spektiv, har inte många tänkbara poänger. Istället för att definiera den ska 
jag därför gå vidare med att beskriva några olika aspekter, alternativ, pro-
blem och risker som diskursanalytiker ger utryck för när de beskriver sitt 
arbete

Att göra diskursanalys är inte enkelt. Många svårigheter som diskursana-
lytiker kan möta uppstår just i skenet av att diskursanalysen ofta betraktas 
som en metod eller ett fixerat perspektiv av vetenskapssamhället i stort. Tra-
ditionella vetenskapliga ideal, ofta formulerade ur en idé om att det faktiskt 
går att samla in världen genom att anta rätt perspektiv, formulerar ofta en 
kritik som inte är giltig inom diskursanalysen, men som ändå präglar den 
diskurs inom vilken diskursanalytikern verkar i stort. Erica Burman och Ian 
Parker har summerat olika problem som diskursanalytiska forskare lyft 
fram.29
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En sådan svårighet som på inget sätt är unik för diskursanalytisk forsk-
ning är att diskursanalys kräver stora arbetsinsatser. Att göra närläsningar av 
stora mängder material kräver både tid och tålamod och utrymmet är ofta 
begränsat vilket innebär att man sällan eller aldrig kan göra så kallade total-
studier. Nu drivs vanligen inte diskursanalytikern av en vilja att göra en to-
talstudie eftersom idealet med att täcka ett fenomen till sin helhet drivs av en 
positivistisk snarare än relativistisk ansats. Men frågan om omfattning och 
avgränsning är ändå relevant eftersom det begränsade utrymmet tvingar 
diskursanalytikern att sortera bort infallsvinklar som kunnat öppna för andra 
analyser av materialet .30

En annan risk är att man som diskursanalytiker kan lockas till är att ut-
veckla en diskursanalytisk metod som man kan applicera på alla material. 
För att framställa metodvalet som rimligt eller i någon form rationellt kan 
motiven lätt bli generaliserande. De flesta typer av diskursanalys förordar 
dock en hållning där analysen är anpassad till och samtidigt öppen för vad 
materialet har att erbjuda.31

Det samma gäller risken med att utveckla diskursanalysen till en tillämp-
ning av teoretiska ansatser för att studera empiriska material. Diskursanaly-
sens teoretiska ramverk är ofta komplicerat och när det förenklas till ”hur 
man gör det” regler finns det risk att den används som en analytisk stil vil-
ken man kan använda för att dekonstruera allt och inget.32

I anslutning till risken med att utveckla en generell metod ligger också ba-
lansgången mot empirisism. Det kan vara lätt att diskursanalysen framstår 
som en modell med vilken man kan mäta hur världen ser ut, att diskursana-
lys framstår som något man ska appliceras som en värdebefriad teknik eller 
teorilös metod. Att göra empiriska studier innebär dock inte empirisism, men 
det konstruktionistiska perspektivets fokus på att studera ’vad som sker’ och 
’hur det görs’ innebär alltid en balansgång mot en empirisistisk slutsats. 
Även om vi med diskursanalys vill producera intressanta analyser bör vi inte 
framställa det som att vi ’upptäcker’ saker som finns ’där ute’. Denna ovilja 
riskerar dock i sin tur att diskursanalys betraktas som något banalt, utan för-
måga att prestera något resultat. Här, menar Burman & Parker, är det viktigt 
att lägga tyngdpunkten på diskursanalysens ambition att förfrämliga det för-
givettagna och att reflektera över det osedda.33

Åt andra hållet finns en risk med att abstrahera diskursen som något som 
flyter ovanpå alla andra sociala praktiker: ett autonomt meningssystem som 
konstituerar det sociala och som därmed inte bör sökas inom ramarna för 
vardagens göranden utan på en övergripande strukturell nivå. Och då är det 
lätt att diskursen framställs som något ahistoriskt, universellt och fixerat.34

Gemensamt för olika former av diskursanalys är ambitionen att bryta med 
den hermeneutiska traditionen genom att istället för en tolkning av de avsik-
ter som ligger bakom orden göra en ”läsning” av texten. Paul Stenner har 
delvis fångat vad som är skillnaden: 



24

An interpretation can be more or less accurate – being assessed against either 
the authorial intent of the speaker, or against some outside truth (both criteria 
are problematized by post-structuralism), a reading must be judged by how 
useful it is.35

En kritik som framförs mot diskursanalys är att den inte kan upprätta en 
tillräckligt rigorös metodlogi som skapar förutsättningar för att ’rätt’ läsning 
görs av materialet. Detta kan locka diskursanalytikern att stänga texten för 
andra läsningar än den man själv gör. Att introducera en sådan stängning 
innebär dels att man gör våld på den mängd möjliga läsningar som är till-
gängliga med en diskursanalytisk läsning, dels att diskursanalytikern förser 
någon annans text med mening. Man ger sig själv makt och kontroll över 
andras ord. Här är det därför viktigt att reflektera över den egna konstruktio-
nen. Diskursanalytikern är inte bara en läsare av diskurser utan också en 
producent av diskurser. Att erbjuda en läsning av en text på ett visst sätt 
innebär att man på något sätt reproducerar och transformerar den. Men Bur-
man & Parker påpekar att det även finns risker med en reflexivitet som foku-
serar på hur forskaren gör snarare än hur något konstateras. Den kan få fors-
karen att skåda sin egen navel snarare än att väcka viktiga frågor om det 
fenomen som studeras.36

Man ägnar sig knappast åt diskursanalys för att det är svårt eller för att 
löpa olika risker utan mer troligt för att man vill bedriva forskning som har 
en förmåga att ge alternativa bilder av världen än de som råder. En av 
diskursanalysens fördelar är dess förmåga att producera nya versioner av 
bekanta fenomen – det som med postmodern vokabulär formulerats som 
defamiliarization. Diskursanalysen strävar efter att vara ett alternativ till den 
samhällsforskning som riskerar att bli en vasall åt olika politiska och by-
råkratiska system genom att basera sina forskningsfrågor på redan färdiga 
kategorier om samhället, människor och vad som är problem. Istället vill 
man inom diskursanalysen formulera sina egna frågor och det genom att 
tillåta sig ifrågasätta även de mest naturaliserade kategorier som vi använder 
för att beskriva världen.

Definitioner av sammanhang 
De olika aspekter som lyfts fram när diskursanalytikern reflekterar över sitt 
arbete innebär dock delvis olika förslag på hur man bör förhålla sig till mate-
rialet, vad som ska analyseras och hur. Här finns olika inriktningar som in-
tresserar sig för olika fenomen och förespråkar olika tillvägagångssätt. Vill 
man sortera dessa inriktningar och förslag kan man tala om diskursanalyser 
som intresserar sig för stora respektive små diskurser.37 När det handlar om 
stora diskurser är det framför allt fråga om att studera diskurser som över-
gripande system som ger sig till känna över tid och i olika sammanhang. När 
man talar om små diskurser avser det mer specifika produktioner av verklig-
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het som verkar inom ett visst arrangemang eller genom en viss repertoar. 
Förespråkarna för de stora diskurserna utgår framför allt från diskursteore-
tiska resonemang som semiologi, poststrukturalism eller arbeten av Michel 
Foucault. De som ägnar sig åt små diskurser lutar sig istället mot etnometo-
dologi, samtalsanalys och diskursiv psykologi där det vardagliga språkan-
vändandets interaktion sätts i fokus. 

Emellanåt diskuteras för- och nackdelar med de olika inriktningarna. En 
sådan diskussion finner vi emellan Margret Wetherell, Emanuel Schegloff 
och Michel Billig gällande frågan om vems kontext som bör styra analysen 
och definiera ’vad som sker’ i det diskursiva fenomen som analyseras. Inom 
diskursanalysen kan man tala om två tydliga positioner när det gäller synen 
på sammanhanget. Dels de analyser som tar sin utgångspunkt i en kontext 
definierad av den som forskar på materialet (ofta förespråkad av de som 
intresserar sig för stora diskurser). Här får teoretiska ramar och begrepp, 
forskarens frågor och intressen utgöra ingångar till materialet och definiera 
vad som sker. Är det frågan om tolkningsföreträden, naturaliseringsproces-
ser, styrningspraktik eller kategoriserande av kön, klass, typ? Denna kontex-
tualisering är framför allt vanlig inom analyser av texter, men förekommer 
även i analyser av samtalsmaterial.38 Här väljs materialet för dess potentiella 
förmåga att fånga det ’problem’ forskaren studerar. Det kan t.ex. gälla vilka 
semiotiska budskap som finns inbyggda i texten, vilka intertextuella relatio-
ner som den aktuella texten bygger på eller vilka som får tala.39 Ståendes på 
axlarna av semiologi och post-strukturalism lyfter forskaren blicken från 
texten och definierar den som en medlem av något mer abstrakt och gene-
rellt. Exempelvis som diskursiva praktiker vilka alla delar samma samtals-
ordning, eller nodalpunkter vilka binder samman en viss mening.40

Billig har i denna debatt en något svävande position, han menar att vi som 
forskare alltid har intressen och perspektiv med oss när vi studerar ett samtal, 
och dessa intressen kommer att definiera vad det är vi studerar. Således kan 
det enligt Billig ligga i vår uppgift som forskare att definiera ett visst samtal 
som skvaller trots att de som talar aldrig benämner sitt samtal så.41 Det hela 
blir, enligt Billig, ännu tydligare när vi ska välja etikett på aktörerna. Som 
vad ska de presenteras, med namn, kön, yrke, familjesituation, sexuell lägg-
ning eller politiska åsikter? Billigs poäng är att vi här inte kan hitta en neu-
tral etikett. Vi väljer alltid som forskare, även när vi väljer att inte välja. Så 
fort vi använder språket skapas narrativ och ontologiska gränsdragningar. 
Men är vi bara medvetna om att våra val får konsekvenser så kan vi vara 
strategiska och presentera våra aktörer på det sätt som bäst får vår analys att 
bli givande, menar Billig. Ett sätt att aktivera denna medvetenhet kan vara 
att skapa egna analytiska kategorier som varken skriver in sig i den rådande 
diskursen eller lägger definitionen i händerna på aktörerna som studeras.  

Kroppsvetaren utgör i detta arbete just en sådan analytisk kategori. Ge-
nom att gå på tvärs över den moderna uppdelningen av kunskapsområden 
om kroppen och vem som bör veta vad sammanfogar begreppet kroppsve-
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tande ett antal ’olika’ aktörer under en gemenskap de själva inte gör anspråk 
på. På liknande vis är begreppet ”kroppslighet” något som försöker förena 
olika diskurser om kroppen genom deras släktskap. Vad som eventuellt för-
binder neurofysiologin med kroppshållningsideal för hemmafruar på 1950-
talet framgår inte utan att man påvisar släktskapet och regelbundenheten i 
talet om kroppsformens och kroppsrörelsens betydelse. Begreppet kropps-
lighet försöker i denna text göra just detta. Men det är naturligtvis inget be-
grepp vare sig neurologen, sjukgymnasten eller damtidningsjournalisten 
själva använder – det är ett analytiskt begrepp konstruerat för att här studera 
konstruktionen av kroppsfakta och transformationer till motorik.  

Som alternativ till de analyser som grundas på ett forskardefinierat sam-
manhang finner vi den mer handlingsorienterade samtalsanalysen. Den hand-
lingsorienterade diskursanalysen är istället mån om att aktörernas definition 
ska användas som förklarande sammanhang. Vad man som forskare säger 
sker inom ett samtal skall alltså definieras av vad aktörerna själva orienterar 
sig mot (en position som vanligen förespråkas av de som studerar små dis-
kurser).

Ett sådant förhållningssätt till kontexten får främst sin tillämpning inom 
konversationsanalysen och de samtalsorienterade diskursanalyser som häm-
tat inspiration därur.42 Den används följaktligen nästintill uteslutande på 
material som består av inspelade och transkriberade samtal. Schegloff utgör i 
kontextdebatten språkrör för denna grundläggande position inom konversa-
tionsanalysen där det alltid är deltagarnas orientering i situationen som skall 
avgöra vilken kontext som ska prägla analysen. Talar man om det som sker 
som ett beslut, en förhandling, en ansökan? Vad definierar och kategoriserar 
deltagarna varandra som? Om två (eller fler) personer i ett samtal refererar 
till situationen som en konflikt är det således den kontext de orienterar sig i. 
Då är det denna kontext vi som forskare bör utgå ifrån när vi vill förstå vad 
det är som sker.43 Tilltalar de varandra med namn, eller med titlar; är det 
dessa vi ska använda oss av som forskare. 

Inom konversationsanalysen är kontexten alltså något lokalt producerat 
som ständigt kan omdefinieras av deltagarna. Kontexten utgör därmed en del 
av studieobjektet snarare än en färdig analytisk förklaringsmekanism. Risken 
– enligt Schegloff – med att börja analysen i den konceptuella/kritiska änden 
är att vårt teoretiska raster förblindar den ’verklighet’ som deltagarna orien-
terar sig inifrån i sin interaktion.

In our times, the relativization and perspectivalization of cultural analysis 
threaten the virtual disintegration of stable meaning and import into determi-
nacy, and nowhere more than in discourse analysis. By analogy to physical 
entropy, there is here a kind of interpretive en-tropism. Discourse is too often 
made subservient to contexts not of its participants’ making’ but of its ana-
lysts’ insistence. Relevance flies in all directions; the text’s center cannot 
hold in the face of the diverse theoretical prisms through which it is re-
fracted.44
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Att börja analysen med deltagarnas definition av kontexten förhindrar dock 
inte att man drar analytiska slutsatser på en strukturell nivå. ”Gender” kan ju 
visa sig vara relevant för deltagarna, men det är inte säkert i förväg menar 
Schegloff.

Billig och Wetherells invändning mot den ’hårda’ linje som Schegloff och 
konversationsanalysen förespråkar riktar sig främst mot en underliggande 
empirisism och brist på reflexivitet. Var går till exempel ”den osynliga grän-
sen” mellan den kritiska diskursanalysens analytiska begrepp som sägs ”för-
blinda” och koncept som ”turtagning” eller ”sekvens” vilka arbetats fram 
inom konversationsanalysen för att analysera samtal, frågar Wetherell.45

Väljer man en mer konsensusbetonad syn på dessa ’läger’ kan skillnaden 
formuleras som att det är riktningen på förklaringen man tvingas välja. Den 
praktiska skillnaden ligger i (medvetenheten om) var den bör ta sin början. 
Den analytikerorienterade kontexten ger sig vanligen ner på deltagarnas nivå 
för att bygga upp sina argument, något som både Billig och Wetherell hävdar 
är nödvändigt för en tillfredsställande analys. Även deltagarorienterade ana-
lyser använder ofta någon form av koncept för att beskriva retoriska grepp 
och samtalsordningar. Skillnaden mellan polerna är framför allt var man 
idealt ska ta sin början snarare än vilken nivå man bör hålla sig på. Det blir 
svårt att ge alternativa tolkningar av världen om vi inte lyfter blicken från 
materialet för att göra vissa analytiska poänger samtidigt som det finns en 
hel del insikter att vinna på att konstatera i vilken kontext deltagarna oriente-
rar sig.

Som en tredje möjlighet kan man tänka sig att definiera sammanhanget 
med en praktikorienterad kontext.46 Här formuleras frågorna till materialet 
av textens uppgifter och status i ett institutionellt sammanhang. Varför har 
den skrivits? Till vem har den skrivits? I vilken arbetsprocess har samtalet 
eller dokumentet ingått? Hur är texten sorterad och arkiverad på den aktuella 
institutionen? Att definiera något som institutionellt arbete är givetvis något 
som vi som forskare ofta gör. Men det är också nödvändigt att studera hur 
rösterna inom materialet aktivt refererar till och formulerar sig i relation till 
något institutionellt. Och hur det institutionella konstrueras som något rele-
vant av deltagarna själva snarare än av oss som forskare.  

Metodologiskt står en sådan ansats att finna i analysen av samtal som sker 
inom ramen för någon mer eller mindre formell verksamhet. Man talar då 
där om institutionell interaktion eftersom minst en av samtalets deltagare 
betraktar sig som representant för någon officiell verksamhet vars uppgift i 
någon utsträckning är målstyrd/rationell. Det institutionella samtalet präglas 
också av att institutionen sätter ramar för vad som är rimligt att tala om och 
vilken betydelse ett visst påstående kan tillskrivas.47

Detta avhandlingsarbete använder sig av analytiska grepp som hör hemma 
på olika sidor av den kontextuella skiljelinjen. Ingen av aktörerna i bunke-
floprojektet har använt mobilitet eller mobilisering för att beskriva vad de 
gör. Men jag tror inte att de skulle ha särskilt svårt att ta till sig den inledan-
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de beskrivningen av svårigheterna med att fånga och förflytta kroppslighet. 
Skillnaden ligger kanske snarare i om det betraktas som en relevant beskriv-
ning. De som jobbar inom Bunkefloprojektets drivs troligtvis mer av att 
formulera och lösa problem än att reflektera över hur de ska utforma sina 
beskrivningar.  

Diskursiva studieobjekt 
Hur man väljer att definiera kontexten påverkar vad som blir möjligt att stu-
dera. På samma sätt påverkar valet av studieobjekt vilken kontext som det 
blir möjligt att uttala sig om och vad man kan säga om den. Kontexten kon-
struerar studieobjekten och vise versa. De olika studieobjekt man finner i 
diskursanalytiska studier återspeglar också till stor del den ingång som studi-
en har valt vad det gäller stora eller små diskurser, forskar-, praktik- eller 
deltagarorienterad kontext. I följande avsnitt ger jag en översikt över vilka 
studieobjekt som analyseras i detta arbete och förklarar på vilket sätt de blir 
relevanta för arbetet i sin helhet.

Vetanden och epistem 
För många är Foucault den första bekantskapen med analysen av diskurser. 
Så var det för mig och hans studier av vetanden, klassificeringar och disci-
plinering av kroppar blev till stor del det som inledningsvis inspirerade mig 
till en avhandling om barns kroppslighet. Dels har hans sätt att problematise-
ra ”hjälpande” praktiker i termer av bio-politik48 till stor del motiverat mina 
frågor om kroppsvetandets samhällsfunktion, dels har hans begreppsapparat 
om vetande, epistem och diskursiva ordningar haft avgörande betydelser för 
hur jag försökt studera ett sådant kroppsvetande. 

Den diskursanalys som Billig och Wetherell representerar i kontextdebat-
ten grundas till stor del i poststrukturell teori, men även i mer ideologikritis-
ka läsningar av exempelvis Foucault. Det finns dock en viktig distinktion 
mellan Foucaults diskursbegrepp och ideologibegreppet som de mer kon-
struktionistiska formerna av diskursanalys är noga med att framhålla. Det 
gäller framför allt diskursbegreppets fokus på produktion och möjliggörande 
av sanning. Diskursen är inte (bara) ett tvingande raster som sätter ramarna 
för vad som är möjligt att tänka och påstå, utan också det som möjliggör 
produktion av sanning. Hos Foucault riktas intresset framför allt mot möjlig-
heterna till ett visst påstående. Varje sådant påstående vilar på ett antal för-
givettaganden som gör påståendet rimligt. Och dessa förgivettaganden för-
valtas av diskursen.49

I inledningen skrev jag kortfattat om motorikens mobilisering som en sätt 
att förbinda olika aktörer genom ett nätverk. När Foucault talar om mötes-
platser för diskursens olika praktiker talar han om epistem.
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Med epistem avser vi i själva verket den mängd relationer som under en gi-
ven epok kan förena de diskursiva praktiker som ger upphov till epistemolo-
giska mönster, vetenskaper, eventuellt formaliserade system .50

Även hos Foucault står relationerna/förbindelserna i fokus, inte aktörerna. 
Den rollfördelning aktörerna ges vid ett visst problem och som hålls konstant 
under en viss tid kan leda till utvecklandet av en sanningsregim – en platt-
form som ger aktörerna sin röst och skapar utrymme för att formulera ett 
visst påstående. Att åskådliggöra en sådan sanningsregim utgör en möjlighet 
att fånga relationen mellan normer för kroppslighet och produktionen av 
olika kroppsbeskrivningar. Med en sådan diskursanalytisk ansats kan vi till 
exempel närma oss vår tids förväntningar på kroppskontroll och ställa frågor 
om det vetande där de hämtar sin trovärdighet. Vi kan studera hur dess insti-
tutioner etablerar sin blick och formulerar sina fakta, samt visa med vilka 
metoder de genomför sina kontroller och hur det skapar en visuell ordning 
av kroppen som vår egen blick kan kalibreras med.  

Om man vill närma sig motoriken som ett diskursivt objekt genom att 
studera epistem, sanningsregimer och vetande behövs en metodologisk stra-
tegi och en begreppsapparat som gör det möjligt att lösa upp de osynliga 
relationer och betydelser som dess utsagor vilar på. Det är en sådan uppsätt-
ning analytiska begrepp Foucault förser oss med i sin text om vetandets ar-
keologi. Vill vi tala om en specifik avgränsad diskurs bör vi, enligt honom, 
starta med att frilägga de diskursiva formationer som kan synliggöra denna 
diskurs koordinatsystem.  

Utsagor och påståenden 
I den arkeologiska metoden ställs utsagan i fokus för en analys av diskursiva 
formationer och sedermera för en specifik och avgränsad diskurs. I utsagan, 
menar Foucault, finner vi den språkliga enhet som förmår oss komma dis-
kursens koordinater på spåret. 51

Alla barn bör få känna rörelseglädje och uppleva att de behärskar sina 
kroppsrörelser. Det är allvarligt att barn som börjar skolan inte fått röra sig 
färdigt och inte utvecklat sin grovmotorik för att kunna sitta stilla, 52

En vetandets arkeologi börjar med att fråga hur ovanstående utsaga har blivit 
möjlig att formulera. Mer specifikt: Från vilken subjektsposition är någon 
sanktionerad att påstå detta? I vilka rum och fora är det relevant att påstå 
detta? Vilka tidigare serier av utsagor förutsätts för att utsagan ska bli rim-
lig? Vad har de gemensamt och vad skiljer denna utsaga från andra utsagor 
om kroppslighet?  

Frågor om utsagornas förutsättningar utgör ofta öppningar för att diskurs-
analytiskt närma sig beskrivningar och påståenden om olika fenomen. Det är 
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en undran som går före frågor om sanningshalten eller representativiteten i 
det sagda. Den riktar sitt intresse mot det sammanhang där utsagan produce-
ras, snarare än mot författaren. Den arkeologiska ansatsen gör således en 
viktig distinktion mellan utsagornas avsikt och deras förutsättningar. I köl-
vattnet på frågorna om utsagans förutsättningar följer vanligen frågor om 
dess funktioner och effekter. Hur konstrueras fenomenen, deras subjekt och 
gränser genom beskrivningarnas utformning? Vad är deras retoriska funktion 
och vilka alternativa skildringar av världen stänger de ute? Vilka kan inte 
uttala sig (trovärdigt) om det påståendet gäller?  

Att studera ett vetande är att ge dess utsagor andra betydelser och relatio-
ner än de språkligt bär som satser, propositioner, element, budskap eller am-
bitioner i det sammanhang där de uttalats. Vill vi förstå och förklara ett ve-
tande genom dess utsagor bör vi kartlägga och ge alternativa bilder av de 
förgivettaganden den bygger sina anspråk på.  Att begränsa studiet av utsa-
gor om motorik till deras institutionella praktiker vore lika missvisande som 
att begränsa det ekonomiska vetandes dimensioner till bankkontoret eller 
börsen. Visserligen förvaltas mycket av det motoriska vetandet i dess institu-
tionaliserade former, främst inom praktiker som skola, medicin, gymnastik 
och psykologi. Men likt den ekonomiska diskursen finner vi idag det moto-
riska vetandet invävt i våra vardagliga uppfattningar av varandra. Det är för 
vår tid talande att någon kan vara klumpig, fumlig, spastisk, överaktiv, oro-
lig, klantig, slängig eller hopsjunken. Den betydelse som det motoriska ve-
tandet ger kroppens visuella framträdande är inte bara tillgänglig i kliniska 
testsituationer, utan också i vardagliga sammanhang. 

Om vi riktar fokus mot utsagor om motorik, och betraktar relationerna 
mellan dessa utsagor som punkter i ett koordinatsystem, kan vi med hjälp av 
Foucaults arkeologi ringa in de diskursiva formationer som talet om motorik 
agerar genom. Syftet med att kartlägga relationerna mellan utsagorna om 
motorik till en diskursiv enhet är dock inte att avslöja den, utan att göra det 
möjligt att ordna utsagorna enligt en annan logik. Detta är framför allt en 
transformation i kreativitetens namn och en vilja att relativisera det förgivet-
tagna som styr vårt intresse för utsagor om kroppslighet.  

Teckenbestämning 
Laclau & Mouffes diskursteori följer Foucaults intresse för det förgivettag-
na. I deras utveckling av Saussures språkstrukturalism skapar de en be-
greppsapparat som gör det möjligt att framförallt studera kampen om teck-
nens bestämning. ”Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de pro-
cesser där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa 
betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som 
naturliga.”53 Genom att reducera antalet möjliga betydelser kan ett tecken 
låsas fast och under en tid förflyttas från element (mångtydigt tecken) till 
moment (entydigt tecken). Detta sker genom att tecknets betydelse fixeras i 
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relation till andra tecken. Exempelvis kropp i relation till själ eller rörelse i 
relation till stillhet etc.. I denna artikuleringsprocess utkämpas kampen om 
tecknens betydelse.54

Diskurser är inte bara språkliga spegelbilder av det som sägs och skrivs 
utan framför allt något som begränsar alternativa beskrivningar och påståen-
den. Laclau & Mouffe har utryckt det som att diskursen reducerar antalet 
möjliga betydelser som ett visst tecken kan tillskrivas. Diskursen låser för en 
stund fast tecknet till en viss betydelse och utesluter andra tolkningar.55

Konstruerandets interaktion 
Foucaults analys av (stora) diskurser lider trots sin rikedom på analytiska 
begrepp ofta brist på metodologiska riktlinjer för att studera beskrivningar 
som en aktivitet, något den handlingsorienterade diskursanalysen istället lagt 
stor vikt vid. I de former av analyser som studerar diskursens präglande, 
gränssättanden och möjliggörande, utgör studiet av påståendet eller beskriv-
ningen ett medel för att visa på större kulturella och historiska mönster. Inom 
de handlingsorienterade diskursanalyserna tas istället utformandet och an-
vändandet av beskrivningen fram som själva studieobjektet. Här är språket 
intressant för vad det gör i det sammanhang där det formuleras och inte vad 
som formar det eller ger det en viss betydelse. Intresset läggs framför allt på 
hur olika versioner av världen konstrueras och hur dessa versioner förhand-
las fram genom interaktion i förhållande till olika institutionella samman-
hang.

Den form av handlingsorienterad diskursanalys som Potter representerar 
och som jag framför allt hämtat inspiration och analytiska grepp från går 
under benämningen diskursiv psykologi.56 Denna ansats är influerad av en 
rad andra perspektiv. Mest framträdande är influenserna från etnometodolo-
gin, och där främst analysen av vardagliga samtal, den konversationsanalys 
som Schegloff företräder i kontextdebatten. Likt konversationsanalysen in-
tresserar sig den diskursiva psykologin för hur samtalets interaktion kan 
analyseras genom att studera turtagningar, sekvenser och kategoriseringar.57

Här ligger vikten på att visa hur talet är orienterat mot olika handlingsalter-
nativ som erbjuds under samtalets gång och inte hur det är styrt av inre egen-
skaper som motiv, attityder eller andra psykologiska tillstånd och egenska-
per.

Den diskurspsykologiska ansatsen är också influerad av 
vetenskapssociologin och där främst dess fokus på konstruktioner av fakta.58

Men här finns också influenser från post-strukturell teori. Till skillnad från 
konversationsanalysen är den konstruktionistiska ansatsen inom diskursiv 
psykologi fundamental. Där konversationsanalysen betonar interaktionen 
lägger den diskursiva psykologin fokus på vad som konstrueras genom den 
samma.59  När det gäller kontextfrågan skulle man inom diskursiv psykologi 
likt konversationsanalysen aldrig göra några försök att lägga ett begreppsligt 
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raster över interaktionens skeenden. Istället skulle man kasta sig över alla de 
beskrivningar som formuleras på dess väg. Helst talade, men även skrivna. 
Man skulle fråga sig vilka som uttalar sig, som vilka de talar och hur de 
konstruerar bilden av barnets kroppar. Dessa frågor ställs också i detta 
arbete, i ett försök att nå konstruktionernas institutionella och 
standardiserade rutiner.  

Där Foucault och Laclau & Mouffe främst analyserar diskursiva 
strukturer söker sig Potter och andra inom den handlingsorienterade 
diskursanalysen ner till tal och text. Det handlar mer om att studera hur 
något sägs och vad det konstruerar, än vad som gör en viss utsaga möjlig 
eller hur en viss betydelse etableras över tid. Styrkan i ansatsen är, som jag 
ser det, framför allt att den analyserar en ’operativ’ nivå.  

Beskrivning som handling  
Hos Foucault och Laclau & Mouffe används den historiska axeln för att visa 
genealogin bakom vår tids fastlåsning eller sanningsproduktion av vissa 
teckens betydelser. Potter är delvis ute efter samma sak (men till synes utan 
det historiska perspektivet) när han talar om beskrivningar som centrala stu-
dieobjekt för att studera hur världen konstrueras. Potter följer post-
strukturalismen i dess syn på påståendets eller tecknets avsaknad av essens. 
Men Potter och den diskursiva psykologins intresse ligger framför allt i att 
analysera beskrivningen som en retorisk komponent i den interaktiva situa-
tionen. Han ställer frågor om beskrivningars former och stil och vad dessa 
egenskaper gör för beskrivningens trovärdighet och sanningsstatus. Beskriv-
ningar utgör således retoriska handlingar som bär på ontologiska anspråk.60

Utgångspunkten är att allt kan beskrivas annorlunda.  

What we see here, then, is that description has become an analytic topic in its 
own right. We are starting to consider the way a description is put together to 
provide important features that make it usable and effective.61

För att en översättning ska kunna stå på egna ben och inte tvingas bli fram-
buren av sin tolk mår den bäst av att designas så att den framstår som något 
naturligt och objektivt. Inom diskursiv psykologi finns en rad analytiska 
verktyg som fokuserar på hur denna form för beskrivningen blir möjlig. Pot-
ter formulerar till exempel ett antal mer eller mindre generella kriterier som 
han menar har relevans för hur en beskrivning tas emot. Exempel på sådana 
kriterier är bland annat detaljrikedom, hur nära beskrivaren placerar sig i 
relation till det beskrivna, vilka intressen som beskrivningens källa påstås ha, 
vem som beskriver, varför någon beskriver något m m. Han skiljer mellan 
två typer av beskrivningar. Dels menar han att det finns handlingsorienterade 
beskrivningar som utformas för att uppnå vissa praktiska effekter, t ex be-
skrivningar som vidhåller någon form av instruktioner eller uppmaningar, 
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dels finns det beskrivningar som är epistemologiskt orienterad och som syf-
tar främst till att skapa en form av neutralitet eller objektivitet. 

Diskursiv motorik 
Diskursiv psykologi kan kanske enklast beskrivas som tillämpandet av dis-
kursanalytiska principer på psykologiska teman.62 Istället för att granska om 
psykologiska fenomen finns eller påverkar, studeras hur de introduceras, 
definieras och görs relevanta i konkreta sammanhang.63 Den diskursiva psy-
kologin gör på så vis en anti-kognitivistiskt rörelse, bort från förklaringar 
som härleds från individens inre egenskaper som känslor och attityder. För 
denna avhandling är det frågan om att göra motsvarande rörelse när det gäll-
er förhållandet till motorik. Istället för att studera motoriken som en egen-
skap som påverkar eller som en representation av kroppsliga förmågor blir 
syftet att studera vad beskrivningar av motoriken används till i ett visst 
sammanhang. Det är vad som görs med kroppsbeskrivningarna som är det 
intressanta för en diskursiv motorik. 

I avhandlingen finns också analyser som följer den diskursiva psykolo-
gins intresse för socialpsykologiska begrepp, bland annat en rad exempel på 
påståenden som med ett kognitivt perspektiv skulle pekas ut som orsakade 
av olika intressen eller attityder.64 Det kan gälla utformningen på föräldrars 
beskrivningar av sina barn som ett sätt att försöka göra de rättvisa eller för 
att få ökad hjälp. Eller en skolas beskrivning av en elev som ett sätt att få 
ökade resurser eller särskilda arrangemang. Den form av diskursanalys som 
här används gör dock en tydlig markering mot dessa misstänksamhetstolk-
ningar. Istället för att försöka krypa in bakom orden och se vad som motive-
rar eller orsakar dem, studeras hur exempelvis tillskrivandet av intressen 
används som en resurs för att avvisa en beskrivning som icke trovärdig. In-
tressen analysera som retoriska funktioner i översättningspraktiker, inte som 
egenskaper hos de subjekt som formulerat en beskrivning. 

En modell för faktakonstruerande 
Vetenskapssociologi och diskursanalys har flera gemensamma nämnare. 
Båda utgör vanligen relativiserande och konstruktionistiska ansatser, inom 
båda studeras emellanåt faktakonstruerande. Ludwik Fleck ställde tidigt 
frågan om uppkomsten av ett vetenskapligt faktum när han studerade hur 
uppkomsten och bestämningen av syfilis stod i relation till en viss tankestil 
och ett tankekollektiv.65 Men den text som framförallt kommit att bli stilbil-
dande för att studera faktakonstruerande såväl inom vetenskapssociologin 
som inom diskursanalysen är Bruno Latour och Steve Woolgars Laboratory 
Life – The Construction of Scientific Facts. Genom deras etnografiska studie 
av verksamheten på ett laboratorium visade de hur den verklighet som resul-
taten av experimenten skulle representera istället var något som konstruera-
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des i laboratoriet. Det man gjorde på laboratoriet var framför allt att produce-
ra text i form av inskriptioner som senare fick utgöra underlag för påståen-
den. En betydelsefull aspekt av denna verklighetsproduktion fann de i de 
inskriptionsapparater som producerade representationer av den verklighet 
som skulle finnas där ute. Men Latour och Woolgar konstaterar också att inte 
bara verkligheten utan även diskursen om något ’där ute’ konstrueras inom 
laboratoriet.

We do not wish to say that facts do not exist nor that there is no such thing as 
reality. In this simple sense our position is not relativist. Our point is that 
‘out-there-ness’ is the consequence of scientific work rather than its cause.66

Latour och Woolgars betonar två aspekter i arbetet med att konstruera fakta, 
dels betydelsen av med vilken modalitet (grad av säkerhet och subjektiv 
närvaro) som ett påstående om något formuleras, dels vikten av att producera 
inskriptioner för att kunna formulera påståenden (med en hög säkerhet och 
låg subjektiv närvaro) om verkligheten där ute. John Law har delvis beskrivit 
relationen:

Contrary to Euro-American common sense, they [Latour & Woolgar] are tell-
ing us that it is not possible to separate out (a) the making of particular reali-
ties, (b) the making of particular statements about those realities, and (c) the 
creation of instrumental, technical and human configurations and practices, 
the inscription devices that produce these realities and statements. Instead, all 
are produced together. Scientific realities only come along with inscription 
devices. Without inscription devices, and the inscription and statements that 
these produce, there are no realities.67

En vetenskapssociologisk ansats 
Laboratory life lade grunden för en ny inriktning inom vetenskapssociologin. 
Den konstruktionistiska ansatsen stärktes, artefakternas betydelse lyftes fram 
och faktakonstruerandets interaktion betonades. Det som först kom att heta 
översättandets sociologi och senare Aktör-Nätverk-Teori (hädanefter kom-
mer jag att referera till båda som ANT) kan ses som förlängningen av denna 
nya inriktning. Om det är svårt (och meningslöst) att definiera diskursanalys 
är det minst lika komplicerat att placera in ANT i de befintliga kategorier av 
vetenskapliga enheter som finns tillgängliga. Emellanåt har ANT beskrivits 
som en ”vokabulär”, ett sätt att tala om vissa fenomen, men mycket av det 
som har formulerats i dess namn har karaktären av att tala om vad man inte 
bör göra snarare än hur man ska gå till väga för att studera faktakonstrueran-
de. Samtidigt finns en återkommande användning av några begrepp vilkas 
definitioner har en tendens att flyta något emellan olika ANT-studier. Att 
göra ANT är alltså inte något som måste gå till på ett visst sätt, men det är 
inte heller vad som helst. 
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Like other approaches, actor-network theory is not something in particular. 
But then again (and this is the point of talking about complexity) neither is it 
simply a random set of bits and pieces, wreckage spread along the hard 
shoulder of the superhighway of theory.68

Den modell för att studera faktakonstruerande som jag kommer att beskriva 
nedan har till stor del arbetats fram ur de begrepp som brukar användas inom 
ANT. Det är därför på sin plats att jag ger läsaren en möjlighet att ta del av 
den begreppsapparat jag gjort relevant i detta arbete.  

Översättningar, mobilisering och aktörer   

The repertoire of translation is not only designed to give a symmetrical and 
tolerant description of a complex process which constantly mixes together a 
variety of social and natural entities. It also permits an explanation of how a 
few obtain the right to express and to represent the many silent actors of the 
social and natural worlds they have mobilized.69

To mobilize, as the word indicates, is to render entities mobile which were 
not so beforehand.70

[T]he observer must consider that the repertoire of categories which he uses, 
the entities which are mobilized, and the relationships between these are all 
topics for actors’ discussion. Instead of imposing a pre-established grid of 
analysis upon these, the observer follows the actor in order to identify the 
manner in which these define and associate the different elements by which 
they build and explain their world,.71

Inom översättandets sociologi refererar begreppet översättning till en process 
där en viss aktör gör sig relevant för ett sammanhang. Michel Callons visar i 
sin klassiska studie hur två marinbiologer gör sitt vetande oumbärligt för 
odlandet musslor i St. Brieucbukten.72 De gör sig till en obligatorisk punkt i 
ett nätverk som andra aktörer måste passera för att nå sina mål. Inom ramen 
för denna ansats utgör en aktör i ett nätverk någon eller något som kan bruka 
andra (passiva) aktörer. Det är en process som kan beskrivas i fyra steg: Det 
första innebär att en aktör gör sig oumbärlig inom nätverket genom att pro-
blematisera de aktiviteter som där pågår så att den nya aktören framstår som 
lösningen på problemet. Därefter placerar sig aktören på en position som 
dels utesluter andra alternativ, dels gör övriga aktörer till utförare i den nya 
strukturen. Den tredje fasen utgör en förlängning av den andra där aktörernas 
roller och deras relation till varandra omdefinieras enligt det nya schemat. I 
den sista fasen av översättandet lånar den nya aktören kraften från de passiva 
aktörerna och gör sig till deras språkrör – då kan vi tala om en mobiliser-
ing.73
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En aktör definieras ur nätverket och ska inte ses som en egenskap likt en 
profession eller annan identitet man kan bära med sig utanför diskursen. 
Aktörens betydelse/roll/funktion definieras alltid genom mobiliserandet.  

[I]f an actor makes no difference, it’s not an actor.74

A good ANT account is a narrative or a description or a proposition where all 
the actors do something and don’t just sit there. Instead of simply transport-
ing effects without transforming them, each of the points in the text may be-
come a bifurcation, an event, or the origin of a new translation.75

Latour betonar att en aktör i detta fall inte enbart syftar på subjekt eller sub-
jektspositioner utan likväl på olika artefakter i form av exempelvis tekniska 
hjälpmedel eller institutionella och rumsliga ordningar. Det är inte självklart 
att den som fyller i protokollet är mer betydelsefull än protokollets utform-
ning. Han poängterar istället att poängen med att studera översättningar är att 
kunna gå på tvärs över praktiker, aktörer och diskurser, som framstår som 
separerade, och istället visa på deras förbindelser.  

Instead of opposing words and the world, science studies, by insistence on 
practise, has multiplied the intermediary terms that focus on the transforma-
tions so typical of the sciences; like “inscriptions” or “articulation”, “transla-
tion” is a term that crisscrosses the modernist settlement. In its linguistic and 
material connotations, it refers to all the displacements through other actors 
whose mediation is indispensable for any action to occur. In place of a rigid 
opposition between context and content, chains of translations refer to the 
work through which actors modify, displace, and translate their various and 
contradictory interests.76

Att studera översättningar innebär att man gör en grundproblematisering av 
möjligheten att förflytta ett objekt mellan olika platser utan att – för dess 
bevarande – tvingas till förändringar av beskrivningen. Latour beskriver 
detta översättandets funktion som att ”transportera information genom trans-
formation utan deformation.”77 Som inledningen av denna avhandling 
beskrev är översättningens funktion alltså att konstanthålla kroppsligheten 
när den transformeras från kroppslig observation till motorisk inskription. 

Studiet av översättningar inom ANT har mycket gemensamt med den ge-
nealogiska ansats som Foucault, inspirerad av Nietzsche, utvecklar ur sin 
arkeologiska ansats. Det handlar om att studera hur något förflyttas för att 
kunna fylla nya funktioner i nya sammanhang. Hur en teknik, ett vetande, 
eller ett påstående överförs från en verksamhet till en annan och på denna 
nya plats blir såväl oumbärlig som självklar och naturlig. På följande vis 
utrycks det ursprungligen av Nietzsche själv: 

Hur väl man än lärt sig förstå nyttan av ett fysiologiskt organ (eller rättsinsti-
tution, en samhällelig sed, ett politiskt bruk, en konstnärlig form, en religiös 
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kult), så har man därigenom inte fått veta ett dyft om dess uppkomst – hur 
obekvämt och olustigt detta än må låta i de äldres öron. Ty sedan gammalt 
har man trott sig kunna se också orsaken till ett tings, en forms, en inrättnings 
uppkomst i dess påvisbara ändamål, dess syfte, dess funktion – ögat har såle-
des kommit till för att se med, handen för att gripa med. Följaktligen har man 
också föreställt sig att straffet kommit till för att straffa med. Men varje än-
damål, varje nytta är bara ett tecken på att en maktvilja har segrat över något 
mindre mäktigt och utifrån sig själv präglat detta senare med en viss funk-
tion.78

Nätverk
När man studerar nätverk inom ANT studerar man ”nätverkandet” snarare än 
nätverken. Nätverk är det som uppstår när förbindelser upprättas men inte en 
struktur som får aktörer att göra på ett visst sätt. Nätverket är inte en makro-
sociologisk enhet, inte något som förklarar det som sker, utan ett mönster 
som uppstår när översättningar och mobiliseringar har skett. 

[N]etwork is an expression to check how much energy, movement, and speci-
ficity our own reports are able to capture. Network is a concept, not a thing 
out there. It is a tool to help describe something, not what is being de-
scribed.79

Referensen till nätverket syftar inte på något som kartlagts ’där ute’, begrep-
pet refererar istället till något som påvisas i materialet. När jag i detta arbete 
talar om kroppsvetandet som ett nätverk ska det alltså förstås som resultatet 
av de förbindelser och tillstånd som påvisas. Inte som ett nät i materiell me-
ning vilket förbinder aktörerna, utan som en analytisk produkt avsedd att 
ringa in en tillfällig formation av förbindelser som påstås ha betydelse för 
hur något blir möjligt.80

With Actor-Network you may describe something that doesn’t at all look like 
a network – an individual state of mind, a piece of machinery, a fictional 
character; conversely, you may describe a network – subways, sewages, tele-
phones – which is not all drawn in an ‘Actor-Networky’ way…ANT is a 
method, and mostly a negative one at that; it says nothing about the shape of 
what is being described with it.81

Transformationer och inskriptioner 
Transformation refererar till den del av översättandet där representations-
formen förändras. När man studerar transformationer riktas fokus på den 
praktik och de instrument som konstruerar den nya representationsformen. 
Det innebär bland annat att de apparater och tekniker som används för trans-
formationen tillskrivs egenskap av aktiva aktörer och inte bara passiva medel 
som används av andra aktörer. I denna avhandling är det framför allt arran-
gemangen kring motoriska test vilka studerats som inskriptionsapparater, 
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artefakt som agerar genom att transformerar kroppslighetsobservationer till 
motoriska inskriptioner. 

En inskription kan enklast beskrivas som ett dokumenterat påstående, en 
diskursiv handling som tar materiella former. Den kan vara ett diagram, ett 
protokoll, en graf, en illustration som används för att representera ett objekt. 
Vanligtvis är den tvådimensionell vilket underlättar dess mobilitet. Den stora 
poängen är dock att dess standardiserade form möjliggör jämförelser. För 
forskare utgör inskriptioner en typ av spår som kan användas för att studera 
faktakonstruerande – i denna avhandling analyseras bland annat testresultat, 
fallbeskrivningar, visuella illustrationer och utlåtanden i termer av inskrip-
tioner.

Översättningsmodellen

För att studera kroppsvetandets faktakonstruerande har jag samlat flera (men 
inte alla) av de analytiska förslag och begrepp som genererats ur ANT i en 
översättningsmodell. Det är dock viktigt att påpeka att denna avhandling inte 
försöker vara en tillämpning av ANT på fältet motorik. Den är en diskurs-
analys som använder ANT-begreppen översättning, nätverk, mobilisering 
och inskriptioner för att studera motorik, kroppsvetande och faktakonstrue-
rande. Jag använder översättningsmodellen som en kompass för den diskurs-
analys jag avser göra.  

Istället för att betrakta motorik som en förklaring av vissa beteenden, 
kroppshållningar eller rörelsemönster blir det här fråga om att studera moto-
riken som ett kodningsschema för att kategorisera och transformera kropps-
lighet, ett begrepp som konstruerar kroppar snarare än process eller egenskap 
som får kroppen att bete sig på ett visst sätt. Genom att utgå från en över-
sättningsmodell beskrivs hur motorikens från början kraftlösa tillstånd – 
genom att dess tecken bestäms och tillämpas – tillskrivs ett visst innehåll och 
förklaringspotential.

Inom den diskursanalytiska och konstruktionistiska ansatsen har modell-
användning dock inget påtagligt anseende. Modeller associeras med en rea-
listisk forskningstradition, där de ses som en deduktiv apparat för att pröva 
hypoteser. Jag skulle dock vilja påstå att förkastandet av modeller inom kon-
struktionistiska och diskursanalytiska studier är något förhastad och jag ska 
här argumentera för det rimliga med att använda en modell för att studera 
faktakonstruerande. Mina argument grundas till stor del på några reflektioner 
gjorda av Alsessandro Duranti när det gäller relationen till teori och metod 
inom kulturantropologi och lingvistik. 

Duranti menar att modeller som tankefigur ofta är levande i 
frågeställningar även i de discipliner där den har blivit portförbjuden. Istället 
för att tala om en modell i sin egen forskning talar forskaren istället om ett 
”teoretiskt ramverk”, ”ansats” eller ”dimension” med i stort sett samma 
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innebörd som begreppet modell.82 Det är dock viktigt att skilja på modeller 
av något och modeller för något menar Duranti. Modeller av något avser 
utgöra etablerade representationer av det fenomen man vill studera. Det finns 
redan en ”färdig” bild av det som ska beskrivas och modellen har en tendens 
att deduktivt arbeta fram en bekräftelse av just den bild som föranledde 
studien. En modell för något är däremot mer öppen i vilka beskrivningar den 
kan generera menar Duranti. Som exempel på en vanlig modell för något tar 
han fallstudien. Fallstudien betraktas inte som en modell inom humaniora 
och samhällsvetenskap, men varför inte, frågar sig Duranti och citerar 
Creager et al.: 

Cases, like model systems, are valued for their uniqueness, and at the same 
time their typicality. Cases, it is assumed, capture individuals in all their 
complex uniqueness while at the same time rendering them in a generical 
analyzable form.83

Låt oss tänka på modeller som enheter som är bra att tänka med säger Du-
ranti. De är värda att investera i om de förser oss med en begreppsuppsätt-
ning som hjälper oss att beskriva, förstå och förklara det fenomen vi vill 
studera.84 Och på köpet får vi dessutom en ökad möjlighet till reflektion över 
de resultat vi konstruerar.

By publicly declaring the logic of our enterprise and the difference and simi-
larities with other enterprises, we can be better judges of our own efforts and 
be in a position to ask ourselves questions like: Do we have a program? What 
is it like? Can others adopt it? Should they? What kind of skills does it re-
quire? How are those skills acquired? Can they be taugth? What kind of re-
sults are our program likely to produce? To what projects are they applicab-
le?85

Vi behöver inte nödvändigtvis se dessa frågor som grundade i en ambition 
att uppnå metodologiska ideal som intersubjektivitet eller för att minimera 
bias. Med en konstruktionistiskt grundad ansats har de, så att säga, ett reflex-
ivt egenvärde. 

En modell fungerar alltid disciplinerande i någon grad. Även en modell 
för något avgränsar blicken och nonchalerar en rad aspekter som kunde gö-
ras relevanta. Men ur självdisciplineringen kan det också uppstå en produk-
tiv och kreativ effekt. Likt diskurser är modeller inte bara det som sätter 
gränser utan också det som gör det möjligt att se och beskriva versioner av 
verklighet. Att använda en modell kan tyckas gå på tvärs med en konstruk-
tionistisk ansats, men det innebär allt annat än att naturalisera sina data. 
Tvärt om konstruerar modellen explicit sina data: frågan är snarare om det är 
bra eller dåliga konstruktioner.86 En modell kan ses som en koncentrerad 
blick vilken lyfter fram perspektivet som helt avgörande för vilka data som 
kan komma ur studien. Och varför skulle vi efter att ha använt en modell 



40

förneka att det vi ser är resultatet av att vi använt modellen – det vore det 
samma som att hävda dess överflödighet. 

Modellanvändningen kan alltså fylla fler funktioner. Den hjälper oss att 
fokusera blicken och genererar i bästa fall en tydlig begreppsapparat som 
hjälper (till skillnad från tvingar) oss med vägvalen genom den empiriska 
terrängen. När man använder en modell för att studera konstruktioner av 
fakta uppstår dessutom möjligheten till en reflexiv effekt. Genom att vara 
tydlig med hur man själv konstruerar fakta om det faktakonstruerande feno-
men man studerar kan den egna studien bli till sitt eget argument.  

Med diskursanalysens öppenhet inför att ’upptäcka’ saker i materialet och 
användandet av en översättningsmodell som kompass för att studera fakta-
konstruktioner söker jag inte en balansgång eller medelväg mellan två olika 
kunskapsteoretiska positioner. De är delvis motstridiga och får så förbli, 
deras uppgift är dock inte att skapa en enhetlighet i min analys, utan att ge-
nerera effekter hos varandra. Enligt modellen ser vi X men gör vi en annan 
diskursanalytisk läsning kan det lika gärna vara Y, och omvänt; vi kan med 
olika läsningar konstruera fenomenet som X, Y eller Z, men enligt vår mo-
dell är det X som är relevant för vår frågeställning. 

Bara för att vi gör fler läsningar av en text betyder det inte att vi inte har 
anlagt ett visst perspektiv eller att vi inte valt att fokusera på en aspekt och 
bortsett från andra. Gör vi fler läsningar som levererar olika kandidater till 
tolkning, olika versioner av verklighet, så innebär det att vi anlagt flera olika 
perspektiv. Vi bör alltid ställa oss frågan varför vi ser det vi ser, men vi mås-
te också välja ett perspektiv eller flera för att kunna se något överhuvud ta-
get. Den perspektivlösa positionen är inte möjlig och en modell bidrar enligt 
mig till att påvisa perspektivet. 

Text – material – text
Likt andra konstruktioner av fakta har den färdiga avhandlingen en tendens 
att sopa undan spåren efter sig. Den framställer sig gärna som resultatet av 
en rad strategiska vägval som tar syften, frågeställningar och antaganden i 
ständigt beaktande. Den som skrivit avhandling vet bättre – kaos, slump, 
infall, intuition, frustration, tur och otur kan likaväl beskriva det arbete som 
ligger bakom den färdiga texten.  

De material jag kommer att redovisa i föreliggande översikt har alla haft 
betydelse för hur jag problematiserat och utformat mina frågeställningar om 
motorik. Vissa av dessa material har fått utgöra underlag för att ringa in 
kroppsvetande i stort medan andra har analyserats på nära håll och i detalj. 
Därför har jag valt att göra denna genomgång relativt översiktlig och istället 
vara mer precis med urval och omfattning på de platser i texten där materia-
let introduceras och analyseras.  
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Att redovisa ett material förutsätter någon form av ordnande av materia-
let, en kontext måste väljas för att kunna tillskriva materialet relevans och 
innebörd. För det vore ju märkligt om det konstruktionistiska arbetet skulle 
hävda att materialet fanns ’där ute’ och att man helt enkelt hämtade in det till 
den egna texten. Att ’hämta’ in innebär som Latour och Woolgar lärt oss inte 
bara att översätta, mobilisera och transformera materialet utan också att kon-
struera den plats där ute som man hämtat det ifrån. Annorlunda uttryckt: 
Diskursen konstruerar inte bara effekter utan även deras orsaker. Att ’redovi-
sa’ sitt material och hur det samlats in innebär således inte att visa upp refe-
renter eller återspegla en arbetsprocess, utan att genom kategorier och ord-
nanden översätta texter och sammanhang till ett material.  

Kan då diskursanalytikern referera till sitt material utan att i praktiken 
tvingas till en realistisk position? Två citat av Latour kan ge förslag på hur 
ett konstruktionistiskt förhållande till refererandet kan se ut. För det första 
frågar sig Latour vad begreppet referens syftar på, och undrar retorisk: 

Vi glömmer alltid att ordet referens kommer från latinets referre som betyder 
att ”hämta tillbaka”. Är referenten det som jag pekar på med fingret utanför 
diskursen eller det som jag har med mig tillbaka till diskursen? 87

Från en realistisk position syftar referensen på något som finns ’där ute’ och 
då blir det rimligt att det som hämtas in till texten också motsva-
rar/representerar det objekt som det refereras till, referensen speglar objektet. 
Från en konstruktionistisk ansats får dock referenten sin innebörd först när 
den översätts för att fungera inom diskursen. Den blir till en referent när den 
används som det (förutsatt att den är framgångsrik). Det refererade objektet 
återspeglas inte utan konstrueras genom refererandet. Latour konstaterar 
således hur det konstruktionistiska förhållandet till referenten kan förstås: 

Det verkar som om referens inte är vad man pekar på eller vad man, från ut-
sidan, skulle kunna använda för att garantera sanningshalten i ett påstående; 
det är snarare det som förblir konstant genom en serie av transformationer. 
Kunskap återspeglar inte en verklig yttre värld som den skulle överensstäm-
ma med genom att efterlikna den, utan snarare en verklig inre värld vars ko-
herens och kontinuitet den hjälper till att garantera.88

En lyckad referens kan alltså förstås som resultatet av en intern logik snarare 
än en förmåga att kopiera det objekt som ska representeras. Det innebär att 
vi istället för att ställa oss frågan om vad som är att betrakta som en repre-
sentation av något och om en beskrivning är korrekt, istället bör fråga vad 
som gör det möjligt för något att utgöra en referent och med vilka transfor-
mationer, instrument och argument som den blir trovärdig.89 För att ge en 
insyn i hur jag gått till väga när jag transformerat och översatt texter till refe-
renter följer här en kort berättelse om denna avhandlings arrangemang för att 
skapa innebörd i materialet.  
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Den empiriska forskning jag har bedrivit har ägt rum på en rad olika plat-
ser. Gemensamt för dessa är att de antingen har förvarat och/eller producerat 
dokument som innehåller påståenden om barns kroppslighet. Innan jag pre-
ciserade och avgränsade mina frågeställningar till frågor om motorik försök-
te jag bilda mig en uppfattning av den svenska diskursen om barns kropps-
lighet genom att studera en rad olika tidskrifter där ämnet på olika sätt togs 
upp. Inledningsvis hade jag en historie-komparativ ingång med en avgräns-
ning till 1900-talet. Jag inventerade vilka tidskrifter som fanns tillgängliga 
vid universitetsbiblioteket (Carolina Rediviva) och valde ett urval bestående 
av Fysisk fostran (1917-1920), Fysisk fostran och vetenskapen (1932), Tid-
skrift i gymnastik (1932-1933, 1965-1966, 1983-1984), Tidskrift i gymnastik 
och idrott (1981-1982, 1995-1998), Svensk idrott (1929-1930, 1945, 1955), 
Pedagogiska magasinet (1996-1999), Psykologtidningen (1984-1999), Skol-
ledaren (1984-1999), Specialpedagogen (1991-1998). Utöver dessa facktid-
skrifter har jag under perioden 2000-2004 dessutom samlat in artiklar från 
dagspressen som på något sätt handlar om barns kroppslighet.  

Denna genomgång gav möjlighet till en översikt över vilka frågor som 
debatterats mellan kroppsvetare och vilka tolkningsrepertoarer som var van-
ligt förekommande i dessa debatter. Dessutom studerade jag vilka institutio-
nella arrangemang som föreslogs eller användes för att studera och korrigera 
dålig kroppslighet samt vilka typer/diagnoser som varit aktuella för att kate-
gorisera problematisk kroppslighet under olika perioder. Genomgången av 
tidskriftmaterialet gav också uppslag till en rad nya material. Jag samlade 
bland annat in avhandlingar och artiklar om barns kroppshållning som skrevs 
mellan 1912-1919, samt en mängd rapporter från undersökningar av barns 
höger-, vänsterhänthet från mitten av seklet. Dessutom har jag följt två 
kroppsvetande projekt genom Internet, dels bunkefloprojektet, dels folkhäl-
soinstitutets kampanj ”Sätt Sverige i rörelse”.   

För att studera klassificeringen av kroppslighet har jag valt att studera oli-
ka instrument som använts för att undersöka och bedöma barn kroppslighet 
under skolåldern. Inledningsvis studerade jag såväl lämplighetstest, psykolo-
giska test och mer kroppsspecifika test. För att få ta del av ett flertal av de 
psykologiska och psykiatriska test som använts i Sverige under 1900-talet 
krävs att man antingen är legitimerad psykolog eller psykiatriker eller att 
man har fått forskningstillstånd. Efter visst besvär lyckades jag få ett sådant 
tillstånd till de test som fanns tillgängliga vid psykologisk-pedagogiska bib-
lioteket vid Stockholms universitet. Successivt valde jag dock att fokusera på 
test som delvis eller helt avser bedöma barnets motorik (vilka vanligtvis inte 
är förelagda med några restriktioner). Jag har studerat manualer till de 
kroppslighets- och motoriktest vilka jag bedömt vara de vanligast förekom-
mande i Sverige från 1980-talet och framåt, ett urval som uppgår till sju ma-
nualer. Manualen är intressant som materialtyp. Den ger inte någon bild av 
hur testandet gått till i praktiken utan erbjuder istället en möjlighet att stude-
ra hur observationen vägleds för att standardisering och jämförelser mellan 
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olika testtillfällen ska bli möjliga. Testens syften är att avteckna kroppslighe-
ten, och manualens funktion att se till att detta sker likvärdigt, vid varje till-
fälle av olika testledare. En närläsning av manualernas retoriska form har här 
genomförts. Syftet har varit att visa hur manualerna skapar förutsättningar 
för att transformera kroppsobservationer till inskriptioner om motorik. 

Tillsammans med dessa testmanualer, och till stor del med samma syfte, 
har jag även studerat facklitteratur om motorik, neuropsykologi, neuropsyki-
atrisk diagnostik av barn (sökord: MBD, damp, ADHD, Aspberger,Touretts 
syndrom, CP samt olika varianter av kroppsorienterade begrepp som moto-
rik, kroppshållning, kroppsrörelse, hänthet, hyperaktivitet, klumpighet).
Sammanlagt har ett trettiotal titlar producerade från 1980 och framåt stude-
rats. I facklitteraturen framställs testet eller bedömningen bara som en av 
flera aspekter som används för att påstå saker om barns kroppslighet. Mate-
rialet har framför allt gett en möjlighet att studera relationen mellan de situa-
tioner där kroppsligheten framställs som problematisk och de begreppssy-
stem som används för att förklara problemens orsaker och hur dessa kan 
studeras.

För att studera vilka typer av påståenden som följer på dessa tester och 
bedömningar och vilka begrepp som används för att klassificera barn har jag 
även studerat ett stort antal skolhälsovårdsjournaler samt medicinska journa-
ler från en barnhabiliteringsmottagning. Urvalet av skolhälsovårdsjournaler 
hämtade från ett statsarkiv avgränsades till akter över personer födda mellan 
1961-1981. För att begränsa urvalet ytterligare använde jag ett register över 
”kort för specialutredningar” som fanns arkiverat. Detta gjorde sökandet 
efter beskrivningar av barns kroppslighet i journalerna mer träffsäker och 
mindre tidsödande. Med ett slutligt urval på ca fyrahundra skolhälsovårds-
journaler har jag studerat på vilket sätt och för vad beskrivningar av kropps-
lighet och motorik mobiliserats. Från statsarkivets samlingar har dessutom 
en rad andra dokument som beskriver olika aspekter av skolbarns kroppslig-
het studerats. Dessa dokument består bland annat av skolläkarens årsredogö-
relser, förslag på förebyggande och åtgärdande arrangemang, exempelvis 
undersökning av skolbarnens ryggar, specialgymnastik för barn med olika 
skolrelaterade problem eller förslag och beslut om hur den kroppsvetande 
verksamheten ska organiseras. 

Insamlingen och analysen av medicinska journaler vid en barnhabilite-
ringsmottagning har inte gått lika brett framåt som arbetet med tidskriftmate-
rialet och skolhälsovårdsjournalerna. Jag ville samla in ett antal journaler för 
att använda som aktuella fallbeskrivning men också för att få möjlighet att 
arbeta utifrån en mer interaktionistiskt orienterad analys. Utifrån samma 
sökord som vid urvalet av facklitteratur valde jag ut tio journaler. Dessa 
består av sammanlagt 224 sidor journaltext som har kodats och analyserats 
utifrån ett flertal olika diskursanalytiska läsningar. Det har inom diskursana-
lysen förts en debatt om kvalitén på olika material där så kallat naturliga 
material tillskrivits högst status.90 Det naturliga materialet har ofta fram-



44

ställts som lika med en dokumenterad samtalsinteraktion som hade ägt rum 
även om forskaren inte varit på plats. Under mitt avhandlingsskrivande har 
jag även samlat in ett material som skulle motsvara detta ideal. Jag har del-
tagit och spelat in samtal på en medicinsk institution där man gör utredning-
ar av barn med olika typer av motoriska problem. Det är framför allt frågan 
om gruppsamtal mellan olika professionella aktörer och föräldrar till barnen. 
Jag har valt att inte föra in detta omfattande material i avhandlingen utan 
spara det till framtida projekt. Närvaron vid dessa samtal och en del prelimi-
nära analyser av materialet har ändå bidragit till min syn på faktakonstrue-
randets olika dimensioner och genererat frågor som jag ställt till min analys 
av journaltexterna. Dessa dokument har nämligen en tydlig interaktionistisk 
prägel trots deras mindre ”naturliga” karaktär. Som utlåtanden är de ofta 
författade för att göra något, de är uppenbart kommunikativa och fyllda av 
retoriska figurer. Det är inte så att man enkelt kan använda en samtalsorien-
terad analys på ett textbaserat material, men när det gäller min huvudfråga 
om hur fakta konstrueras har jag funnit det användbart att ställa frågor om 
hur vissa fakta samkonstrueras av flera författare i en akt.    

Avhandlingen består av tre empiriska kapitel som tar sig an faktakonstru-
erandets förutsättningar och praktik med olika perspektiv. I det första av 
dessa tre – Att upprätta förbindelser – introduceras metaforen om faktakon-
struerandets blodomlopp – en tankefigur om en cirkulär konstruktionspro-
cess som sedan löper genom de tre kapitlen. Det första kapitlet kan beskrivas 
som en analys av kroppsvetandets diskurser. Här riktar analysen in sig på 
den stora diskursen, den präglande och producerande samtalsordningen om 
barns kroppslighet.  Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt som på olika sätt 
skildrar hur kroppslighet formulerats som ett problem vid olika tidpunkter 
och rum. Det är en analys som går översiktligt fram för att emellanåt göra 
nedslag i materialet i form av fallstudier eller genom att fokusera på ett visst 
projekt eller kroppstecken. Översättningsmodellen riktar i detta kapitel ljuset 
på faktakonstruerandets behov av att skapa sammanhang och relevans, men 
också betydelsen av att skaffa både en publik för de påståenden som produ-
ceras och allierade för att skapa trovärdighet. 

I det andra empiriska kapitlet – Transformationskedjor – placeras motori-
ken i centrum för analysen. Kapitlet består av tre avsnitt vilka i tur och ord-
ning behandlar motoriken som ett begreppssystem med vilket kroppsligheten 
kan transformeras till inskriptioner, upprättandet av ett laboratorium där 
observationspraktikerna analyseras som inskriptionsapparater och slutligen 
sätts seendets betydelse för att kunna konstruera representationer av barnets 
kroppslighet i fokus. Analysen består här av flera diskursanalytiska läsningar 
av framför allt testmanualer och facklitteratur.  

Det tredje och sista empiriska kapitlet – Skrivbordsarbete – fokuserar på 
arbetet med att mobilisera de inskriptioner som produceras i laboratoriet för 
att producera påståenden och beskrivningar av barns kroppslighet. Här ana-
lyseras framför allt utlåtanden och löpande journaltext i olika diskursanaly-
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tiska läsningar. Två processer som analyseras mer ingående är vilka modali-
tetsmarkörer som förekommer i materialet och hur de står i relation till kon-
struktioner av kroppsfakta, samt hur utlåtanden om barnets kroppslighet 
skapar en inre referent, en intern verklighet i berättelsen, genom att förflytta 
läsaren mellan olika rum, tider och aktörer. Kapitlet avslutas med en närläs-
ning av två utlåtanden gällande en och samma patient. Här används en bred 
uppsättning diskursanalytiska resurser för att studera hur beskrivningar av 
barnets kroppslighet används för att konstruera trovärdighet och faktiskhet i 
hela utlåtandet. 
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Att upprätta förbindelser 

Faktakonstruerande som cirkulationssystem 
Konstruerandet av kroppsfakta kommer i detta kapitel att studeras i ett 
flertal sammanhang där kroppsvetandet är verksamt. Det innebär ett 
spektrum av exempel från medicinska institutioner och praktiker som 
exempelvis neurologi och ortopedi, eller olika testpraktiker och behand-
lingsformer inom exempelvis sjukgymnastik och arbetsterapi, men också 
teorier och testapparater inom frenologi, psykologi och pedagogik till 
verksamheter som skola, idrott och gymnastik. I kapitlet kommer läsaren 
även att möta olika hälsofrämjande initiativ, både i och utanför skolan. 
Syftet är framför allt att studera i vilka sammanhang som kroppsvetandet 
försökt få gehör (en forskarorienterad kontextualisering) och vilka sam-
manhang som konstruerats för att göra kroppsvetandet relevant (en dela-
tagarorienterad kontextualisering). Sammanhangen utgör här således 
studieobjekt snarare än förklaringar.  

De exempel som kommer att presenteras kan alla förstås som länkar i 
den översättningskedja som möjliggör och upprätthåller faktiskheten i 
utsagorna om kroppslighet. Men ingen av de diskursiva formationer, nar-
rativ, artikulationsprocesser eller tolkningsrepertoarer som här kommer 
att beskrivas ska a priori förstås som mer betydelsefull än någon av de 
andra (eller de som här utelämnats). Det är inte heller meningen att försö-
ka skriva motorikens idéhistoria, utan att genom några fragment ur 
kroppsvetandets genealogi visa hur kroppsligheten översatts för att skapa 
sammanhang där ett vetande om den framstår som relevant. 

Därmed får de historiska nedslag och fragment som här kommer att 
presenteras inte mycket gemensamt med den tålamodsfulla analys som 
brukar prägla studier inom såväl vetenskapsstudier som diskursanalys.91

Av ett par anledningar har jag valt att inte följa dessa metodologiska ide-
al. Den ena är att denna avhandling inte tar sig an en disciplin, ett projekt 
eller någon annan form av institutionell ordning som finns på en plats dit 
man kan gå och studera den. Kroppsvetandet är ett abstrakt studieobjekt 
som i detta arbete studeras och konstrueras parallellt. För att kunna stude-
ra den diskursiva praktik som benämns kroppsvetandet måste den be-
stämmas, avgränsas och fyllas med innehåll, ett arbete jag kommer att 
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ägna de tre föreliggande kapitlen åt. Samtidigt är syftet som sagt just att 
studera detta vetande. Den andra anledningen är att materialet som ligger 
till grund för studiet av kroppsvetandets konstruktioner av kroppslighet 
och sammanhang i sig är så omfattande att det kunde utgöra underlag för 
ett flertal avhandlingar. Jag har i detta kapitel valt att gå brett fram över 
materialet för att emellanåt ge exempel som kan fånga en viss figur. 

Den diskursanalytiska ansatsen ställer framför allt frågor om stora dis-
kurser i detta kapitel. Den undersöker vad som tas för givet och vad som 
är (o)möjligt att säga. Men här finns också diskursanalytiska närläsningar 
av extrakt ur materialen som intresserar sig för vad som konstrueras och 
hur. För att koncentrera blicken på faktakonstruerandet har jag utifrån 
översättningsmodellen även formulerat frågor som sätter förbindelserna 
mellan aktörer i fokus. 

Latour föreslår att faktakonstruerandets förutsättningar kan studeras 
som ett antal processer som är förbundna genom ett cirkulärt system. 
Tanken är att ersätta en metafor över konstruktionsprocessen som något 
linjärt, en berättelse som börjar med två tomma händer och slutar med 
fakta, med en metaforik som framställer faktakonstruerandet som flera 
parallella processer vilka aldrig upphör, och därför håller faktakonstruk-
tionen vid liv. Han föreslår att man studerar fem olika processer eller 
loopar: 1. Med mobiliserandet av världen studeras hur objekt ’där ute’ 
transformeras till mobila enheter och litterära inskriptioner genom upprät-
tandet av ett laboratorium – det vill säga instrument och metoder för att 
observera, samt rutiner och system för att dokumentera och arkivera. 2. 
Med autonomiseringen studeras villkoren för skapandet av fakta genom 
att visa hur en aktör skapar sig en egen plats inom ett nätverk: Hur man 
träder in i ett kollektiv, och väl där gör sig oumbärlig genom att peka ut 
sina specifika förmågor. 3. Studiet av allianser handlar om att utvidga 
nätverket, att få nya aktörer att bli del av det genom att koppla sina påstå-
enden till en ny kontext. 4. Med analysen av att skapa en publik studeras 
hur påståendena når trovärdighet och relevans i nätverkets ytterkanter. 
Populärvetenskapliga skildringar kan skapa förbindelser mellan nya fakta 
och gamla meningsstrukturer så att påståendena verkar rimliga. 5. Studiet 
av sammanlänkandet är som att efter att ha färdats genom vener och artä-
rer slutligen komma till hjärtat. Men det ska inte förstås som att man i de 
andra fyra looparna studerade förutsättningarna för den sista eller om-
vänt.

Med denna metaforik är det inte meningsfullt att påstå att vener skulle 
vara viktigare än artärer eller att hjärtat skulle vara viktigare än blodkär-
len. Om funktionen i någon av cirkulationssystemets delar slutar fungera 
så kollapsar systemet. Cirkulationsmetaforiken innebär att faktakonstrue-
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randet inte ska betraktas som att fakta skickas från ett centrum ut i värl-
den där det får klara sig själv (internalism), eller att världen där ute upp-
rättar ett centrum för att den behöver ett faktum (externalism). Tvärt om 
lämnar fakta aldrig det cirkulationssystem där det produceras. Från hjärtat 
skickas det inte bara ut syrerikt blod som ger liv och kraft åt kroppen, det 
tas också emot syrefattigt blod som åter fylls med kraft. På samma sätt är 
fakta beroende av att få återkomma till looparnas sammanlänkningar för 
att inte förlora sin handlingskraft.  

I nästa kapitel, Transformationskedjor, kommer jag att fokusera på 
mobiliserandet av världen och hur förbindelserna inom kroppsvetandet 
sammanlänkas genom en uppsättning motoriska begrepp och teorier. I 
föreliggande kapitel ska vi istället fokusera på de övriga tre looparna, hur 
kroppsvetandet och dess aktörer i olika sammanhang presenterats som 
betydelsefulla, nödvändiga och naturliga aktörer. I ett antal historiska 
nedslag kommer mobiliseranden av kroppsvetandet och dess aktörer att 
demonstreras från flera håll. I det första avsnittet studeras hur kroppsve-
tandet etablerar kroppsligheten som ett relevant problem som det säger 
sig kunna identifiera och observera. Därefter följer ett avsnitt om en arti-
kulationsprocess – hur ett visst kroppstecken bestäms och översätts för att 
göras relevant i fler sammanhang och därmed koppla fler aktörer till sig. 
Efterföljande avsnitt handlar om en ontologisk applicering av vetandet, 
här beskrivet som en klassificeringspraktik som skapar öppningar för 
såväl nya allianser som en större publik. Och i det sista avsnittet studeras 
hur en viss förklaringspolitik kan framställa kroppsvetandet som betydel-
sefullt ur ett samhälls- och medborgarperspektiv. 

Kroppsvetandets tolkningsrepertoar 
Att påvisa att något nytt och okänt upptäckts som det också är viktigt att 
veta något om är ofta ett bra sätt att få gehör. Men sällan är det så att vik-
tiga frågor eller betydelsefulla fenomen ligger orörda tills någon en dag 
bestämmer sig för att ta sig an dem. Att göra en fråga relevant innebär 
vanligen att man först måste peka ut och ringa in det fenomen som man 
avser studera och sedan helst konstruerar det så att det framstår som nå-
got betydelsefullt men relativt okänt. När man talar om kroppens funktio-
ner har de länge framstått som angelägna att studera, men kroppens möte 
med det moderna samhället skapade mot slutet av 1800-talet utrymme att 
konstruera ett nytt fenomen. Som Foucault visar i ett flertal arbeten så 
präglas det moderna samhället av en rad förbindelser mellan medicinen 
och områden som skola, arbete, kriminalvård och sexualitet. Medicinen 
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utvecklas, som Eva Palmblad formulerat det, till att också bli en sam-
hällslära.92

Vi ska strax bekanta oss med några historiska nedslag vilka får formu-
leringar från Bunkefloprojektet att framstå som historiska ekon. Vad som 
kommer att bli tydligt är att påtalandet av betydelsen av att veta om 
kroppsligheten verkar pågå i ett slags repetitiva cykler. Börjar man söka i 
arkiven märker man snart att problematiseringar av barns kroppslighet 
utgör ett historiskt återkommande tema som dessutom har för vana att 
regelbundet presentera sig själv som en nyhet. Sedan inrättandet av den 
svenska skolplikten har det exempelvis ständigt utryckts oro för vilka 
kroppsliga effekter det stillasittande som skolan påtvingar kommer att 
ge.93 Dessa påståenden av oro kan analyseras som del av kroppslighetens 
tolkningsrepertoar.  

Med tolkningsrepertoar menas en uppsättning begrepp, beskrivningar 
och sätt att tala om något vilka ofta samlas kring en metaforik eller ett 
visst betraktande.94 Begreppet har utvecklats av Wetherell och Potter som 
ett alternativ till begreppet diskurs, vilket de anser ofta framställs som en 
alltför abstrakt storhet. Tolkningsrepertoaren, säger de, har ingen egen 
kraft som påverkar något, utan ska ses som en tillgänglig resurs som kan 
användas av aktörerna på olika sätt.95 Men det är inte frågan om att ut-
veckla en ny teori om vad diskurser är, tolkningsrepertoaren är ett analy-
tiskt begrepp bland andra som kan användas för att studera diskurs, me-
nar Potter & Wetherell.96

På vilket sätt uttrycks då oro för barnets kroppsliga utveckling genom 
repertoaren? Att uttrycka oro öppnar en rad möjligheter när det gäller att 
mobilisera nya aktörer till ett nätverk. Den som säger sig dela oron får 
också ett argument för att ansluta sig till en verksamhet. Vi som oroar oss 
blir lätt vi som förstått och snart vi som nu väljer att ta vårt ansvar. Idag 
får vi från många och ibland oanade håll höra att vi och kanske framför 
allt våra barn sitter allt för stilla. Den fria leken med sina kroppsstimule-
rande inslag har till en allt för stor del bytts ut mot en passiv tillvaro 
framför datorer och tv-apparater, och flera röster oroar sig för de kropps-
liga kvalitéerna i framtiden. Betydelsen av att studera orsakerna till denna 
passivitet framhålls, men också att kompensera dess konsekvenser. Det är 
därför kanske inte så konstigt att företaget Cresent för att öka försäljning-
en av sin cyklar ser en möjlighet att ta sitt ansvar. På följande vis öppnade 
de sin katalog 2001: 

Vi gör livet bekvämt för oss. Anledningen till att vi kör bil till jobbet är 
inte alltid för att vi måste. Vi stoppar i oss mängder av chips och godis. 
Och sköljer ner det med öl och läsk. Vi installerar TV i vardagsrummet, 
TV i köket, TV i sovrummet och TV i barnens rum och sjunker ner i den 
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passiviserande gräddsås som bjuds på otaliga kanaler. Ungarna sitter på 
rumpan i skolan hela dagarna, kommer hem och fastnar sedan kanske i 
timmar framför datorn. Våra liv tenderar att bli för stillasittande och till-
rättalagda. 97

Ett annat inslag i repertoaren är talet om förändring. När det talas om en 
problematisk kroppslighet beskrivs återkommande en tillvaro där vi allt 
mer lämnar vår naturliga livsstil och tvingas in i det moderna samhällets 
rörelsescheman. Sedan slutet av 1800-talet finns en rad exempel på prak-
tiker som kompenserar för det konstlade livet i det moderna samhället 
och dess degenererande effekter. Tekniken och storstaden målas upp som 
hämmande för den fria rörelsen och en god hälsa. Ofta har det handlat om 
problem med hygien, luft eller enformiga arbetsuppgifter, men också om 
vår allt mer ökade bekvämlighet där olika hjälpmedel hämmar den dagli-
ga kroppsrörelsen. Motmedlet har formulerats som regelbunden fysisk 
aktivitet. Här en uppmaning av kapten Lagercrantz från 1917:  

I vår tid, med dess rikliga tillgång på bekväma fortskaffningsmedel såsom 
spårvagnar, järnvägar, automobiler, ångbåtar och snart även flygmaskiner, 
löpa vi fara att glömma, hurusom våra ben dock hava en viktig uppgift att 
fylla, och att fara är å färde, där detta ej tillräckligt beaktas.98

Gemensamt för dessa båda utsagor är förutom att uppmana till mer fysisk 
aktivitet att förespråka ett aktivt val som bryter med den väg vi oreflekte-
rat trampat in på. För någonstans, hoppas man, vet vi ändå att vi gör fel, 
och där Cresent anspelar tydligt på vårt dåliga samvete väljer kapten La-
gercrantz istället en lika tidstypisk formulering.  

Innan vi går vidare så låt oss vid denna första historiska jämförelse re-
flektera över vad det innebär att med en konstruktionistisk ansats föra in 
citat i texten för att jämföra påståenden från olika historiska tidpunkter. 
Jämförelsen använder dessa citat som representationer av något som finns 
där ute. Vi kan således konstatera att vi bara genom att ge två exempel 
blivit tvungna att konstruera ett sammanhang och en relation mellan des-
sa två fragment som vi binder samman genom kroppslighetens tolknings-
repertoar. Innebörden av den historiska regelbundenheten konstrueras av 
oss, i vår läsning av exemplen som samma-sak-fast-vid-olika-tillfällen. 
Vi använder tid för att skapa en retorisk effekt. Avståndet mellan 1917 
och 2001 förstås som ett antal år som förflutit utanför denna text. Men 
hur långt är det mellan 1917 och 2001 i den text där de gjorts relevanta? 
Låt oss räkna: Jo, elva rader brödtext. 

När Eva Palmblad i sin avhandling går igenom hälsolärorna kring se-
kelskiftet 1900 finner hon problematiseringar av såväl stillasittandet och 
det myckna läsandet som den mentalt hårda tillvaron. Mycket av oron hos 
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den tidens hälsofrämjare fanns i arbetsohälsan och risken för intellektuell 
överansträngning. Farhågorna bygger på tanken att muskler som inte 
används till arbete förtvinar och att kroppsarbete inte bara stärker musk-
lerna utan även själ, hjärna och nerver. En obalans mellan andlig och 
kroppslig utveckling hotar nu den antika visionen om en sund själ i en 
sund kropp. Tanken om att vi allt mer lämnat vårt naturliga levnadssätt är 
återkommande, ett övergivande som ger sig tillkänna genom en rad 
disharmoniska tecken som ”visar sig i en oförmåga att behärska kroppen 
t.ex. i klumpighet, dålig hållning, ful och ovårdad gång”.99

Tankefigurer som att hjärnan äter av kroppens krafter och att kroppslig 
aktivitet fyller på den intellektuella förmågan återkommer med historisk 
regelbundet i talet om skolbarnet. Redan på slutet av 1800-talet introdu-
cerade Morell degenerationsbegreppet. Morell menade att människorna, 
genom att ha avvikit från naturens lagbundenhet, försvagats och genererat 
dåliga anlag: Fysisk svaghet, sjukdomar, moraliska brister, vansinnighet, 
brottslighet, etc. ansågs bero på denna onaturliga tillvaro. Degenerations-
teorins vaga definition gjorde den användbar för många gruppers intres-
sen, och med dess hjälp kunde exempelvis läkarkåren legitimera sin sam-
hälleliga nödvändighet. Denna översättning av medicinen som betydelse-
full för bland annat skolan resulterade exempelvis i en omfattande studie 
av lärjungarnas hälsotillstånd. När Läroverkskommittén 1884 redovisade 
sin undersökning var resultaten nedslående. Många var sjuka i ”bleksot, 
huvudvärk, näsblod, närsynthet, nervretlighet och ryggradskrökningar.”100

Som orsak till detta såg man framför allt stillasittande och brist på 
kroppsrörelse. Arbetsbelastningen och det myckna kravet på läsande 
framtvingade den stillasittande tillvaro vilken orsakade bristande balans i 
utveckling av kropp och ande.  

Liknande studier återkommer genom historien fram till bunkeflopro-
jektets dagar, med i stort sett samma konstateranden om att skoldagen 
missgynnar kroppsutvecklingen. Och läkarnas protester uttrycks med 
samma regelbundenhet. Här ett exempel från 1932, hämtat ur tidskriften 
Fysisk fostran och vetenskapen:

För varje barn i varje skola, varje dag en timmas kroppslig övning är det 
minsta, som jag med läkares erfarenhet av den läsande ungdomens 
kroppsliga utbildning anser vara nödvändig.101

Läkarkåren har vid denna tidpunkt etablerats som en självklar aktör inom 
skolan. Men läkarkårens engagemang i gymnastikundervisningen fram-
ställs inte som helt oproblematiskt. I en undersökning om skolungdomens 
fostran genom kroppsövning publicerad i Tidskrift för gymnastik från år 
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1939 konstaterar man att skolgymnastikens målsmän i stort är eniga om 
hur kroppsfostran bör bedrivas. Men rapporten uppvisar också att det 
finns olika uppfattningar i vissa betydande frågor. Och, menar man: 

Orsaken härtill torde bl. a. kunna sökas däruti, att samarbetet mellan läka-
re och gymnastiklärare på grund av många samverkande omständigheter 
hittills icke i vårt land varit så intimt, som önskvärt vore, vid utformandet 
av undervisningen i gymnastik med lek och idrott för skolans ungdom.102

När man 1983 rapporterar från en skola i Söderköping, med anledning av 
att man avser genomföra ett projekt som utgår från det påvisade samban-
det mellan en individs motoriska och intellektuella utveckling, är detta 
samarbete om än inte intimt så väletablerat. Projektet tänker ge en för-
söksgrupp av eleverna på skolan idrottsundervisning vid fyra tillfällen i 
veckan vilket är en hundraprocentig ökning. Försöksgruppen och kon-
trollgruppen kommer sedan att testas med Frostigs rörelseprov och ett 
läsprov – ”fortlöpande tester kommer att äga rum för att spåra sambandet 
mellan motorisk utveckling och läsinlärning.”103

När kroppsvetandet försöker få gehör genom bunkefloprojektet målas 
inte bara den passiva fritiden utan också den minskade idrottsundervis-
ningen upp som orsak till en försämrad kroppslighet. Det är en analys 
som också når nationell nivå. Man hör även idag många röster för att 
idrottsundervisningen i skolan bör utökas som ett led i arbetet med att 
motverka ett allt sämre fysiskt tillstånd bland de unga.104 Vid en konfe-
rens om hälsofrämjande fysisk aktivitet i vardagslivet hösten 2000 kon-
staterade exempelvis Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och Svenska 
läkaresällskapet: ”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i 
sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, t 
ex rask promenad. Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om man utöver 
detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.”105  I en rapport från 
folkhälsoinstitutet till regeringen 1998, med rubriken Fysisk aktivitet för 
nytta och nöje konstaterades det dels att internationella studier nu kunde 
uppvisa ett samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och hälsoeffek-
ter, dels att vi idag lever allt längre från vår tänkta natur. Resultatet av 
denna rapport blev att regeringen gav folkhälsoinstitutet i uppdrag att 
göra år 2001 till ett kampanjår för ökad fysisk aktivitet. I ett stort natio-
nellt projekt under namnet Sätt Sverige i rörelse 2001 är det tänkt att vi 
alla ska uppnå minst 30 minuters motion per dag: de individuella och 
nationella vinsterna av detta anses stora. På individnivå beskrivs de för-
väntade effekterna av detta som ökad ork, ökad självständighet bland 
äldre, utlopp för rörelsebehoven, ökad social kontakt, ökat välbefinnande 
etc.106
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I denna riksomfattande kampanj tänker man sig att arenorna skola, fri-
tid, arbete och sjukvård ska samlas under gemensamma mål. I program-
förklaringen talas det om att öka insikten av vardagsmotionens betydelse, 
att få befolkningen mer fysiskt aktiv, att skapa förutsättningar för fysisk 
aktivitet och rörelse etc. På hemsidan för kampanjen ”Sätt Sverige i rörel-
se 2001” kan man finna ett stort utbud av pågående aktiviteter. Relationer 
etableras och erfarenheter utbyts. Rapporten och kampanjen är dock inga 
satelliter. Om man från folkhälsoinstitutets hemsida ser sig om finner 
man en rad exempel på aktiviteter med liknande karaktär och mål. Det 
handlar om konferenser, forskningsprogram, hälso- och idrottsprofiler på 
skolor eller samverkansformer mellan fritidsrörelsen och andra aktörer.  

När en fråga fått gehör och problemet uppmärksammats, när målet så 
till vida nåtts, finns alltid en risk att guiden blir överflödig. Vill man då 
fortsätta att utgöra en nödvändig och relevant aktör måste vetandet över-
sättas för att passa nya sammanhang. Det räcker inte längre med att kunna 
peka ut och guida till platsen – nu måste man veta vad man ska göra när 
man kommit dit. År 2005 heter kampanjen Håll Sverige i rörelse.

Kroppshållning som samlingsplats
I vår tid utgör övervikt kanske det mest använda tecknet för att peka ut en 
problematisk kroppslighet bland barn, men i kroppsvetandets tolknings-
repertoar ingår en betydligt bredare arsenal av tecken. Av dessa har dock 
få mobiliserats så regelbundet och flitigt som kroppshållningen. Påpekan-
den om hållningens skick löper som en röd tråd genom den svenska skol-
historien. Läkarkårens oro för kroppshållningens utveckling uttryckts 
bland annat med argument om det olyckliga i att ryggens mest expansiva 
period sammanfaller med den del av livet då barnet förväntas sitta som 
mest stilla, dessutom i allt för dåligt utformade skolbänkar. I årsredovis-
ning från förste skolläkaren i Västerås daterad 1964 ser vi hur uppmärk-
sammandet av den dåliga kroppshållningen bland skoleleverna ställs i 
relation till beskrivningen av en ökad passivitet. 

Man måste väl erkänna, att obligatorisk gymnastik i skolorna alltjämt är 
grundvalen för elevernas fysiska fostran. På sistone har den kommit i 
kläm i den kamp, som utkämpats om utrymmet på skolschemat, inte bara i 
de gymnasiala skolformerna utan också i grundskolan. Samtidigt har det 
dock skett en mycket vällovlig förkortning av skoldagen. Många av våra 
barn och ungdomar visar därtill en tendens att bli allt mer passivt intresse-
rade av kroppsrörelser eller motoriserade genom mopeder och bilar, som 
man nu planerar parkeringsplatser för intill skolgårdarna. Många friska 
barn åker också buss till skolan, där det hade varit nyttigare att gå. En stor 
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undersökning i Finland har visat, att detta minskade gående ger sämre fy-
sik, som syns på att den naturliga svanken i ländryggen utplånas. En rak 
rygg ger sedan lättare upphov till ryggvärk i framtiden. Otillräcklig mo-
tion inom och utom skolan ger vidare den slappa hållningen hos härför 
disponerade, även om psykiska faktorer här spelar en stor kanske övervä-
gande roll. För att behandla hållningsfel av denna art har skolan hittills 
kunnat erbjuda eleverna hållningsgymnastik, som givits av gymnastikdi-
rektörer, som i sin examen haft utbildning i sjukgymnastik. Det sorgliga 
är, att de numera ej får sådan undervisning längre å g Gymnastiska Cen-
tralinstitutet och därför kan de ej längre klara av hållningsfelen.107

Flera av repertoarens figurer som vi redan diskuterat går här igen: föränd-
ringen av levnadsvanorna mot en mer onaturlig tillvaro, en oro för dess 
konsekvenser samt relevansen av en relation mellan skola, gymnastik och 
medicin, här riktad specifikt mot konsekvenserna för ryggen och dess 
hållning. Vi ska här studera hur tecknet kroppshållning görs till något 
man samlas omkring inom kroppsvetandet. Kroppshållningen konstrueras 
bland annat som funktion för att kunna kontrollerar olika rörelser, som 
representation av karaktär och skönhet, som en metod att upprätthålla god 
skolordning och som förutsättning för en god kroppsutveckling. 

I medicinska texter från slutet av 1800-talet finner vi några av de tidi-
gast daterade beskrivningarna av barn där begreppet kroppshållning an-
vänds. Det faktum att landets unga nu befinner sig i skolans rum och 
därmed kan bli föremål för systematiska observationer bidrar naturligtvis 
till att det är då som beskrivningar av barnens former och förmågor dyker 
upp allt mer frekvent och konsekvent. Från början av 1900-talet finner vi 
ett ökat intresse inom den svenska medicinkåren för att studera och be-
skriva skolbarnets kroppsformer i allmänhet och kroppshållning i synner-
het. Flera artiklar i medicinska och gymnastiska tidskrifter från denna tid 
vittnar om olika försök att förvetenskapliga såväl en blick som en teknik 
för att anlägga den samma.108

Framför allt tre grupper formulerar vid denna tid påståenden om 
kroppshållningens goda och dåliga sidor. Förutom medicinarna finner vi 
även ett stort intresse hos gymnasterna och skolans funktionärer. Mötet 
mellan dessa grupper hade då som nu goda institutionella förutsättningar. 
Med den allmänna skolans införande etableras en dialog mellan skolläka-
ren, gymnastikläraren och sjukgymnasten. Vid början av 1900-talet börjar 
dessa grupper att gemensamt använda kroppshållningen för att formulera 
ideal för sittandet i skolan. Tillsammans börja de utveckla ett systematiskt 
problemformulerande, tekniker för kartläggning av dålig kroppshållning 
och åtgärdsprogram för korrektion.  

Skolgymnastiken får en särställning i den fostrande gärningen. Ämnets 
uppgift blev från 30-talet och framåt inte bara att få skolbarnet i rörelse. 
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Nu är uppgiften även att främja utvecklandet av de mentala kapaciteterna. 
I en utredning från 1939 konstaterade man att: 

Skolgymnastikens betydelse för den växande ungdomen är mycket stor. 
Den är icke endast kroppsutvecklande, utan befrämjar även god, ända-
målsenlig hållning. Den har ett betydande psykologisk-pedagogiskt värde, 
i det den bl. a. fostra barnen till uppmärksamhet, beslutsamhet och själv-
disciplin samt spänner deras andliga och kroppsliga krafter./…/ Framför 
allt utgör som ovan nämnts skolgymnastiken ett omistligt korrektiv emot 
de risker i hygieniskt avseende, som det stillasittande livet i skolorna mås-
te kunna antagas medföra för barnen.109

1912 skriver den dåvarande gymnastikinspektrisen vid Stockholms folk-
skolor – Elin Falk – en kortare text med titeln ”God och dålig kroppshåll-
ning” där hon går till attack mot de ideal som den då dominerande Ling-
gymnastiken förordar. Falk beskriver hur samtidens kroppshållningsideal 
har kommit att ta en förljugen och rent av skadlig väg. Som kontrast till 
Linggymnastiken tillgjorda och disciplinerande hållningsideal framställer 
hon en god hållning som något naturligt och icke-tillkämpat.   

Hennes argument bygger på att Linggymnastikens ideal i sin mekanis-
ka utformning motarbetar kroppens egen strävan mot jämvikt.110 Det 
kroppsliga disciplinära idealet – främst förvaltat inom militären och tidig 
Linggymnastik – är såväl ”fult” som ett ”kraftslöseri”. För henne går 
vägen till en god hållning hos befolkningen inte genom en yttre reglering 
av kroppen utan först genom självkännedom och därefter träning. Som 
hon själv formulerar det: 

Många människor hava tyvärr motvilja för att blotta en ful, felaktig 
kroppsställning, vilket dock är ett nödvändigt villkor för att kunna be-
kämpa denna på ett verksamt sätt. Dylikt måste från barndomen motarbe-
tas. Genom att dölja fulheten vinnes aldrig skönhet. 111

Låt oss göra tre reflektioner till ovanstående citat. Den första gäller rela-
tionen mellan det fula och det felaktiga. Med kroppsvetandets repertoar 
konstrueras ett samband mellan det estetiska och det patologiska. Vi fin-
ner exempelvis beskrivningar där det naturliga, friska och vackra cirkel-
refereras och får definiera varandra. Den andra reflektionen gäller det 
uttalade problemet med att människor inte inser sitt eget bästa, att de 
visar motvilja mot det förnuftiga och rationella. Denna motvilja kan bäst 
förhindras genom påverkan tidigt i livet. Det som en gång lärts in fel 
kräver mycket kraft för att korrigeras. Detta talar för betydelsen av håll-
ningsgymnastik i skolans vardag. Slutligen kan vi konstatera hur Falk 
genom att använda metaforerna ”bekämpa” och ”vinnes” formulerar den 
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dåliga hållningen i egenskaper av en fiende som ska besegras. Att argu-
mentera emot Falk i denna framställning kräver således att man allierar 
sig med denna fiende. Den goda hållningen är något som skall erövras så 
att medborgaren kan lotsas tillbaks till sin egen naturlighet.  

Tanken om att kroppens gestaltning representerar ett naturligt tillstånd, 
att en god hållning kan ses som ett kvitto på harmoni är en återkommande 
konstruktion inom repertoaren. Kroppspsykoterapin utgör exempel på en 
disciplin där tankefiguren att det går att läsa av och bearbeta ’hela’ män-
niskan genom dess kropp går igen i vår tid. Inom denna genre finns en 
rad olika skolor och terapeutiska arbetssätt vilka har det gemensamt att 
kroppen utgör en väg till självkännedom och därmed ett möjligt verktyg 
för lotsning till mer önskade tillstånd.112 Psykomotorik utgör ett annat 
exempel på en praktik där sjukgymnastiken och en sådan kroppsoriente-
rad psykoterapi förs samman. ”Psykomotorisk behandling bygger på upp-
fattningen att psyke och soma, själ och kropp, bildar en funktionell och 
samverkande enhet.”113 Kroppshållning utgör en viktig resurs för att läsa 
patientens känslotillstånd, men också för att bearbeta dessa. Inom psyko-
motoriken görs hållningen till en representation av karaktärens tillstånd. 

Ett utmärkande drag i psykomotorisk behandling är att personen inte får 
lära sig korrigera sin kroppshållning med viljan. Bakgrunden är att 
kroppshållningen är ett uttryck för individens karaktär och tidigare histo-
ria. Vi kan inte påtvinga en människa en ny kroppshållning utan att bruka 
våld mot hennes egenart.114

Om kroppshållningen är – som Falk formulerade det – något som kan 
”vinnas”, finns där även något som kan förloras, och skolbarnens kropps-
lighet problematiseras bland annat med en metaforik där kroppen inte ägs 
utan bara förvaltas av dess bärare. Nedan ser vi ett exempel på hur miss-
skötsel av denna förvaltning påpekas. 

I stor utsträckning har eleverna besvär med hållning och sittställning. Sitt-
riktiga stolar och bord finns fortfarande inte i tillräckligt antal. Allt oftare 
påträffas elever med kyfolordos, som uppkommer under skolarbetet, när 
individerna sitter vårdslöst i hängställningar. Hypokinesi – underträning – 
kan vara den djupast liggande orsaken. 115

Här delas ansvaret för den dåliga hållningen mellan de materiella förut-
sättningarna och den enskilde elevens förmåga att vårda sin kropp. En del 
av problemet anses de bristande materiella förutsättningarna vara, att 
eleverna tvingas sitta stilla i för hållningen felaktigt utformade stolar och 
bänkar. Givet dessa förutsättningar blir det dock särskilt viktigt att ele-
verna sitter på bästa sätt. Att hänga med kroppen är vårdslöst, – ett slöseri 
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med ett kroppsligt kapital som på sikt kommer att få kostsamma följ-
der.116

Tecknet kroppshållning mobiliseras inte bara i syfte att problematisera 
och förklara den fysiska formen och förmågan utan även för att beskriva 
personen som bär på kroppen. Kroppshållning har länge använts som ett 
tecken på ”inre” egenskaper i den kropp den skall bära upp. Exempelvis 
utgjorde kroppshållningen ett viktigt tecken i utläsandet av karaktären 
genom den fysionomiska vetenskapens tekniker. Ur Schacks Fysionomis-
ka studier från 1883: 

Det är också onekligt, att äfven i menniskans rörelser, i hennes åtbörder, 
gång och hållning omisskännliga spår af karaktären kunna förråda sig. 
Hur kan det t. ex. vara tvifvel om, att de lugna åtbörder eller den afmätta, 
stadiga och fasta gång som karaktiserar den lugna, omtänksamma och 
tänkande, icke kunna harmoniera med glödande hänförelse och sprittande 
lif?117

Den fysionomiska ambitionen var att skapa en lagbundenhet mellan 
kroppens former och dess bärares karaktär. Genom kroppsscheman ord-
nades det ”inre” efter en ”yttre” klassificeringsordning. När själen trots 
vetenskaplig rationalitet inte kunde fångas fick den underordnas det visu-
ella. Hållning, hänthet, gångstil och huvudform blev några av de tecken 
som låg till grund för att ordna människor i typer. Trots de många argu-
menten mot fysionomikens förmåga att på vetenskapliga grunder säga 
något om karaktären, finner man även senare ett utbrett användande av 
kroppens uttryck för att ordna människor i typer och definiera deras till-
stånd. Vetenskapliga praktiker som morfologi, frenologi och grafologi 
utgår från att det inre är möjligt att ordna genom att läsa av det yttre.118

Under senare delen av 1900-talet finner man sällan texter som ägnar 
sig explicit åt kroppshållning som problem. Beskrivningar av kroppshåll-
ningen återfinns i vår tid vanligen i texter som handlar om motorik När 
den dåliga hållningen i dessa texter beskrivs som problem är det för att 
den skapar smärta, förhindrar rörelseförmågan, skadar ligamenten eller 
helt enkelt för att kroppen inte ska vara för krokig utan lagom rak. Krop-
pen tänks ha ett naturligt utgångsläge från vilket man kan avvika i olika 
utsträckning. Blir avvikelsen för stor blir den till ett problem för kroppen.  

Inom motorikteori framställs kroppshållningen bland annat som ett ut-
gångsläge för rörelser. ”Kroppshållningen är den stabila punkt som gör 
rörelsen möjlig”.119 Hypotesen är att om utgångsläget är dåligt så blir 
också rörelserna dåliga. Frågor som rörelseanalytikern bör ställa angåen-
de kroppens hållning kan vara hur fotsulorna är placerade, om man står 
stadigt, om knäna är avspända eller översträckta. Problemet är kroppens 
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funktion och kroppshållningen används som ett begrepp för att fånga 
förutsättningar för kroppslig funktionalitet. 

Men kroppshållningen görs inte bara relevant som en del av motoriken 
utan även som ett observandum för att identifiera det problematiska skol-
barnet. När dessa barn ska upptäckas konstrueras åter en relation mellan 
inre egenskaper och yttre tecken.   

Susanne är lång för sin ålder och spensligt byggd. Hennes rörelser är kan-
tiga, vilket särskilt märks när hon hoppar eller springer. När hon är stilla, 
står hon ofta hopsjunken med sänkta, lite framåtskjutna axlar, armarna 
hänger rakt utmed kroppen, handryggarna är vända framåt, hon putar med 
magen och har en tydlig svank.120

Beskrivningen av Susannes kroppslighet är på många sätt typisk för fall-
beskrivningar av problematiska barn. Den är hämtad från en text om dia-
gnosen Minimal Brain Dysfunction (MBD) där utgångspunkten är att en 
hjärnskada tar sig specifika kroppsliga uttryck. I sådana texter framställs 
kroppshållningen omväxlande som form, ställning, egenskap, drag, en 
position, förutsättning eller förmåga. Även om kroppshållningen framför 
allt görs relevant som ett problem innebär det inte att den försvinner när 
problemet är borta. Att göra sig av med en dålig hållning är inte som att 
operera bort en tumör eller bli kvitt ett virus. I den problematiska kropps-
lighetens tolkningsrepertoar har alla alltid en kroppshållning – den kan 
sägas vara god eller dålig – men att sakna en hållning utgör inte ett möj-
ligt alternativ. 

Läser man texter där det finns beskrivningar av det problematiska bar-
nets kroppslighet är det inte ovanligt att beskrivningar av hållningen vävs 
in i bredare skildringar av familjesituation, skolresultat och umgänge med 
skolkamrater. Skildringarna av kroppen och rörelserna framstår i sam-
manhanget som objektiva fakta vilka kan ge stöd åt de mer subjektiva 
beskrivningarna av upplevelser av barnets interaktion med sin omgivning.    

Kroppshållning ingår vanligen i fallbeskrivningar av olika diagnoser 
eller andra kategoriseringar av problematiska barn. Men den utgör i dessa 
sällan ett dominant inslag. Tvärtom påpekas snarare den överdrivna 
svanken, den putande buken och de hängande axlarna i förbifarten. Men 
som delmomentet i fallbeskrivningarna är de dock lika obligatoriska som 
diskreta. Det är som om kroppshållningens relevans emellanåt framstår 
som så självklar att den är onödig att skildra. Självklarheter uppstår dock 
inte ur ett vakuum. Först när ett begrepp blivit etablerat och tillskrivits en 
given innebörd kan det börja användas som något självklart. När psykiat-
riprofessor Christoffer Gillbergs ska beskriva några tecken på diagnosen 
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damp placeras dock kroppshållningen i fokus tillsammans med en upp-
sättning andra kroppstecken. 

Denna lätta till måttliga muskulära hypotonus medför ”överböjlighet” i 
leder, dålig kroppshållning – med framför allt svaghet, putande mage, stor 
svank och knäande gång – men också öppen mun, tendens att dregla, 
snarkande andning och svårigheter att få spänst i handstil och med bords-
skick.121

Här ser vi åter hur det genom repertoaren blir möjligt att konstruerar en 
relation mellan det estetiska och det patologiska utan att det klingar mora-
liserande. Men för att ovanstående beskrivning ska ses som ett tecken på 
en neurologisk skada istället för att utgöra ett uttryck för brist på skönhet 
måste den vävas samman med ett i övrigt vetenskapligt och naturalistiskt 
språk.

Med repertoaren konstrueras alltså ett samband mellan det fula och det 
sjuka. Men hur skall vi förstå detta samband? Är det så att det patologiska 
genom att det avviker från det normala får oss att betrakta det som fult? 
Och omvänt så att det friska framstår som vackert för att det håller sig 
innanför den kroppsliga normalitetens gränser? Men vad motsäger i så 
fall att vi ser relationen mellan det patologiska och det fula som omvänd? 
Kan man inte lika gärna tänka sig att det fula är det som definierar det 
patologiska och att det vackra definierar det friska? Naturligtvis kan rela-
tionen gå åt båda håll, men varför framstår den så självklart gå från just 
från patologi till fulhet och från friskhet till skönhet snarare än tvärt om? 
Detta är ju vad repertoaren gör. Den förmedlar förgivettaganden som 
kausala riktningar mellan två tecken och får förslag om en omvänd rikt-
ning att framstå som orimliga. Med kroppsvetandets repertoar blir teck-
ens betydelse och deras relation till varandra bestämda eller har i alla fall 
ett begränsat meningsutrymme. Spillandet, knuffandet och fumligheten 
kan förklaras som resultat av den slappa, klumpiga och okoordinerade 
kroppen.  

Klassificeringspraktiker
För att länka samman kroppstecknen med varandra och gör dem relevanta 
för andra syften än att identifiera en patologisk/ful kroppslighet samlas 
tecknen till kategorier som kan namnge de fenomen som ska pekas ut. 
Följande tecken kan tillsammans få i uppgift att visa vad kategorin fumla-
re har problem med: 
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äta (kniv/gaffel, spiller) 
gå på gatan (krockar med folk – snubblar) 
stå på led 
gå i trappor (faller) 
springa hoppsasteg 
sitta lugnt på stolen 
packa väskan (packar för mycket/allt åker ut på golvet) 
hitta den rätta boken 
följa texten från vänster till höger 
skriva på linjen 
sudda (papperet skrynklas ihop) 
skriva/rita/klippa
koncentrera sig 
ta emot ett kollektivt besked122

Listan är hämtad ur boken Motorisk träning för fumlare och tumlare. I
den delas den problematiska kroppsligheten upp i två huvudkategorier. 
Med tumlare avses de barn som framför allt har problem med sin grov-
motorik, medan fumlaren känns igen genom sina finmotoriska problem. 
Det är tydligt hur listan över tecken för fumlighet gör sig relevant i en 
skolmiljö. En tillbakablick på försöken att ringa in de barn som ansetts 
passa dåligt in i skolan vittnar om återkommande beskrivningar av 
kroppsformer och rörelsemönster.123 Fokus på barnets kroppslighet fram-
står också som stabilt över olika diagnostiska epoker och skolpolitiska 
strategier. Kroppsliga bedömningar och klassificeringar finner vi oavsett 
om det problematiska barnet som i början av 1900-talet kommit att defi-
nieras som vanartigt eller psykopatiskt, eller sedan mitten av seklet som 
neurotiskt, utvecklingsstört, relationsstört, eller i vår egen tid som neuro-
logiskt handikappat. Med hjälp av kropps- och rörelsebeskrivningar har 
gränserna för det avvikande markerats och skärpan för igenkännandet 
finjusterats. Kroppslig form- och funktionsinventering av problematiska 
barn tenderar att utgöra ett regelbundet moment i skolan.124

Att kunna identifiera den problematiska kroppsligheten framställs inte 
bara som betydelsefull för att ringa in den patologiska kroppsligheten. 
Den konstrueras även som betydelsefull för att kunna upptäcka och för-
hindra oönskade sociala konsekvenser. I bunkefloprojektets delstudie 
”Motorikens betydelse för koncentrationsförmågan” konstrueras en rela-
tion mellan att prestera kroppsligt och kunskapsmässigt. Läser vi ur ma-
nualen till kroppslighetstestet Movement ABC framställs istället kropps-
vetandets relevans för att påstå barnets sociala utveckling:  
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Det är betydligt vanligare att barn med rörelsesvårigheter också – utan att 
ha någon psykisk utvecklingsstörning – har inlärningssvårigheter och be-
teendemässiga problem av olika slag. I denna grupp finns barn som inte 
kan koncentrera sig och som blir klassens bråkstakar, barn som vantrivs i 
skolan och blir mobbande eller socialt isolerade, barn som för att kom-
pensera sin klumpighet blir klassens clowner eller barn som drar sig un-
dan interaktion med andra helt eller hållet och som ingen lägger märke till 
förrän det är för sent att hjälpa dem.125

Här ringas klumpigheten in genom ett antal kategoribundna aktivteter. I 
den första meningen ser vi hur fyra egenskaper särskiljs från varandra: 
Rörelsesvårigheter, psykiska utvecklingsstörning, inlärningssvårigheter 
och beteendemässiga problem ställs här upp som olika variabler. Argu-
mentet går ut på att barn med rörelseproblem också får problem med in-
lärning och det sociala umgänget. Genom uppräkningen av beteenden 
som anses problematiska konstrueras den kausala länken mellan rörelse-
problemen och beteendeproblemen. Kan man inte koncentrera sig, blir 
man en bråkstake, vantrivs man så blir man mobbad, och är man klumpig 
så blir man en clown eller väggstrykare. Först kommer de individuella 
(kroppsliga och biologiska) egenskaperna, därpå följer de sociala effek-
terna. Klumpigheten är en del av barnet, clownen blir en social konse-
kvens av den bristfälliga kroppsligheten. 

Att vara social innebär i det här fallet att man är förmögen att följa vis-
sa spelregler. Att man inte slår över åt något håll, vare sig under eller 
över mittfält. För att kunna balansera måste man kunna placera sig själv i 
mitten och sedan stanna där. Det gäller såväl socialt som fysiologiskt. När 
kroppsligheten problematiserats och gjorts till verktyg för olika mål har 
förmågan till balans återkommande utgjort en viktig egenskap. Som 
kroppstecken mobiliseras balansen bland annat för att representera en 
relation mellan inre tillstånd och kroppsliga utryck. Balansförmåga är 
inget man kan fuska sig till. Varje försök att hålla en balans man inte har 
kommer direkt att avslöjas.

På 1950-talet skriver gymnastikdirektör Westergren att ” Balansöv-
ningarna har till uppgift: att uppöva den nervösa koordinationen, att sti-
mulera vissa psykiska egenskaper, såsom självförtroende, sinnesnärvaro 
och mod, att underlätta inlärandet av ett rörelsesätt utan spänning.”126

Men balansgången gäller även aktivitetsnivån. Om oron för passivitet 
utgör ett underslag på den normala kroppslighetens balansbräda utgör 
klassificerandet av hyperaktivitet motsvarande överslag. Det hyperaktiva 
barnet beskrivs som att det ”far omkring”, ”klättrar på väggarna” eller 
”snurrar som en helikopter”, beteenden som inte lämpar sig i alla rum och 
sammanhang. Ur balanssynpunkt är det överaktiva lika patologiskt som 
det passiva. I normalfördelningskurvans ändar finns på ena sidan de hy-
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peraktiva barnen och på den andra de hypoaktiva. Det handlar om en 
förmåga att vara lagom kroppsligt aktiv – att känna av lämplig aktivitets-
grad i olika sammanhang. Således är det passiva barnet mest avvikande 
vid gymnastik- eller slöjdlektionen, det överaktiva barnets avvikelser 
syns istället bäst på matematik- eller svensklektionen.127 Stillasittandet 
som sådant är således för enkelt för att tillskrivas patologisk karaktär. Det 
är snarare förmågan att veta när man bör sitta still som problematiseras. 

Under senare delen av 1900-talet kunde man konstatera en ökad ambi-
tion att diagnostisera en misslyckad förmåga till balanserad kroppslighet. 
Den tidigare ganska vaga diagnosen MBD kompletterades eller ersattes 
då med diagnoserna Damp och ADHD. I dessa och andra neurobiologiska 
diagnoser ingår en rad kroppstecken som observandum för att klassificera 
barns avvikelser. Dessa diagnoser har sedan sin lansering fått ett stort 
genomslag.128  Inom skolan har man i rask takt utbildat speciallärare, 
specialpedagoger och i stort anpassat organisationen till det ökade antalet 
diagnostiserade barn. På flera håll kan man också se hur samverkanspro-
jekt mellan skola, barnpsykiatri och barnsjukvård sjösätts som ett resultat 
av det allt större antal barn som anses behöva få en neuropsykiatrisk ut-
redning.129 Runt om i landet bildas föreningar för barn med neuropsykiat-
riska diagnoser och produktionen av såväl facklitteratur som populärve-
tenskaplig litteratur på området erbjuder idag ett stort utbud. Ett nätverk 
som vidgar sig utanför medicinska och professionella sfärer tar form. 
Diagnosen är inte bara en klassificeringspraktik som ordnar världen efter 
kroppsvetandets logik, utan också del av det förklaringsmaskineri som 
mobiliserar kroppsvetande. Mats Börjesson har dels visat hur dagens 
diskurser om det avvikande skolbarnet står i relation till historiska före-
gångare som vanartiga, psykopater och idioter,130 dels hur de kan ses i 
skenet av en kamp om välfärdsstatens resurser.131

För denna avhandling är det dock framför allt intressant hur kroppslig-
heten görs relevant och översätts i den klassificeringspraktik som syftar 
till att konstatera diagnoser som MBD, Damp och ADHD. I en samman-
ställning av olika undersökningar utförda i Kalmar län som det återkom-
mande refereras till inom kroppsvetandets texter kan vi studera hur 
kroppstecken mobiliseras för att känna igen förskolebarn med dessa dia-
gnoser. Barnens grovmotoriska problem beskrivs ta sig uttryck i att de 
snubblar och springer klumpigt, tappar och välter saker, har svårigheter 
att klä på sig. Många barn beskrivs även ha svårigheter med att blinka 
och vissla, liksom att snyta sig, torka sig på toaletten och tugga med 
stängd mun. Några barn påstås även vara tåspetsgångare. Något förvånat 
konstaterade man också att några barn faktiskt var riktigt duktiga på fot-
boll, även om det fanns problem med lagspelet. De finmotoriska proble-
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men gav sig tillkänna genom problem med att klippa med sax, hålla i 
penna, använda matbestick, knäppa knappar och dra upp dragkedjan. 
”Typiskt var också att spilla och söla vid matbordet.”132

Barn i skolåldern beskrivs som extremt överaktiva medan andra blir 
beskrivna som passiva och slöa, vissa med ordentlig övervikt. ”Samtidigt 
fanns det en grupp barn som fortsatte att vara lika överaktiva som under 
förskoleåldern – ungdomar som alltid var igång, som aldrig kunde sitta 
still under en måltid, som aldrig kunde sitta ner och se på ett TV-
program.”133 I undersökningens rapport frågar man sig också om inte 
rastlöshet kanske är en bättre term än hyperaktivitet för denna ålders-
grupp. Många ansågs även ha förflyttat sin överaktivitet från en oförmåga 
att sitta still till en oförmåga att sluta prata. Grovmotoriskt beskrivs skol-
barnets löpstil som stel och lufsig. Åter finns de som kan spela fotboll 
men som har stora problem med att inordna sig under strikta regler. Ty-
piskt var också att många var dåliga förlorare. Ofta blir det en knapp över 
eller en gylf öppen. Många av pojkarna ansågs även ha problem att sköta 
den personliga hygienen: att tvätta sig, raka sig, borsta tänderna, kamma 
håret etc. 

När rapporten kommer till de vuxna med samma diagnoser beskrivs 
knappast någon längre som hyperaktiv. Istället verkar det överaktiva be-
teendet övergått till sin motsatts med passivitet och övervikt som följd. 
”Övervikten tycks vara kopplad till både en stor matglädje och ett allt 
mer stillasittande liv”134 När det gäller grovmotoriken beskrivs en tendens 
att många av problemen tonar bort. Men vissa uttryck finns kvar även hos 
denna åldersgrupp. ”Kombinationen av en avvikande hållning och gång, 
övervikt, en klädsel som inte alltid är så noggrann, högt röstläge och 
ibland påträngande tjatighet gör att en del av MBD-barnen drar till sig en 
viss uppmärksamhet och ibland upplevs som udda i vuxen ålder.”135

Tanken om att någon också är som den ser ut kan vara svår att undvi-
ka: att sättet vi för oss på och sköter vår kropp också säger något om vilka 
vi är.  När vi förhåller oss positiva till en sådan reflektion kallar vi den 
kanske för erfarenhet, människokännedom eller uppmärksamhet. När vi 
tycker att den går över styr får den etiketter som fördomsfullhet, förakt 
och förutfattade meningar. Oavsett hur vi förhåller oss underlättas denna 
tanke av om det finns en uppsättning etablerade kategorier som kan sätta 
rubrik på observationerna och fylla i de egenskaper som vi utelämnar. 

Det brukar påstås att just kategorier är nödvändiga för att vi ska kunna 
dela erfarenheter, att det är genom att benämna och ordna i grupp som vår 
perception övergår i kognition och vice versa. Att kategorisera människor 
efter kroppstecken har en lång historia. I vår tid är ambitionerna att ordna 
människor enligt kroppskonstitutionella teorier inte längre aktuella. Som 
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vi sett exempel på innebär det dock inte att kroppslighetens betydelse för 
dessa praktiker gjorts helt obsolet. För även om kroppsligheten inte lyfts 
fram i arbetet med att sortera problematiska klienter finner man fortfa-
rande referenser till kroppens form och skötsel i beskrivningar av miss-
anpassade medborgare.136 Till föreställningen om och inringandet av ka-
tegorier som missbrukaren, den deprimerade eller den psykiskt sjuke 
följer också en förmåga att visuellt identifiera dessa kategorier just ge-
nom deras kroppslighet.  

Med en konstruktionistisk ansats betraktas inte dessa kategorier som 
naturgivna etiketter.137 Här analyseras istället kategorierna för deras för-
måga att skapa en viss version av verkligheten. Det är bland annat genom 
kategorier som en viss mening kan konstitueras.138 Tar vi avstamp i den 
handlingsorienterade diskursanalysen utgör kategorier inte någon språklig 
enhet som när de väl är definierade bär på en viss mening i all evighet. 
För att något ska bli vad det beskrivs som förutsätts någon form av inter-
aktion. Det är först när minst två aktörer utgår från samma beskrivning 
och orienterar sig enligt den som det blir relevant att tala om beskrivning-
ens konstruktion av verkligheten. Att kategorisera ett fenomen på ett visst 
sätt utgör således en viktigt resurs när man ska mobilisera en ny publik 
och allierade. 

Som ett slags verklighetens byggklossar kan kategorier användas för 
en rad olika aktiviteter. Låt oss ta påståendet om klumpighet vilket kan 
användas för en rad olika syften. Det kan fungera som en ursäkt: ”gud va 
jag är klumpig”, som en anklagelse: ”va klumpig du är”, som en förklar-
ing: ”dom är ju så klumpiga”. I det sistnämnda fallet kan vi börja tala om 
en kroppsburen kategorisering. Någon beskrivs som klumpig, inte bara nu 
utan jämt, vilket förklarar varför han eller hon inte förmår vissa saker. 
När detta appliceras i människovetenskapliga sammanhang blir kategori-
erna till typer mot vilket den empiriska observationen kan ställas. Med 
hjälp av dessa typer kan scheman och listor för identifikation produceras. 

Kategoriseringar innebär alltid avgränsningar och typifieringar. Vad 
karakteriserar en viss form? När börjar och slutar en viss rörelse? Hur 
länge bör man kunna sitta still? Hur krokig bör ryggen vara? Dessa 
gränsdragningar genom kroppens former och rörelser tillskrivs sedan 
betydelser av olika slag, och det är denna förmåga att först observera och 
urskilja en viss form, förmåga, kontroll eller rörelse, och sedan tillskriva 
den en viss betydelse som är testets funktion och dess behärskande vad 
som gör observatören till expert.  

Det är mot rummet, aktiviteten, åldern och könstillhörigheten som 
kroppstecknen framträder och det blir möjligt att ringa in diagnosen. Till 
stor del handlar det om en rumslig och praktisk ordning som följer sko-
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lans vardag. Men det som skiljer diagnostiserandets mobilisering av 
kroppstecknen från det vardagliga tillämpandet är vad som görs med ob-
servationerna. De flesta av oss kan se (särskilt om det påpekas) att ryggen 
är krum, att det klättras på väggarna och att någon knapp inte blivit 
knäppt.

I arbetet med att ställa diagnos blir nu detta endast en anhalt på vägen. 
Det stora arbetet blir att skapa meningsfulla relationer mellan tecknen. 
Likt astrologins förmåga att urskilja vagnar, björnar och fiskar bland him-
lens stjärnor139, uträttar diagnosen motsvarande gestaltning bland kropps-
tecknen. Här pekas vissa fenomen ut medan andra (möjliga) nonchale-
ras.140 Det intressanta är dock att i stort sett samma tecken får utgöra no-
der i en rad olika kategorier. Den som är misstänksam kan till och med 
tänka sig att processen egentligen är den omvända, att kategorierna finns 
först och att tecknen ringas in i efterhand. 

Mot en självreglerad kroppslighet 
Om man stadigt ökar trycket i en sluten behållare kommer den till slut att 
explodera. Därför är det viktigt att kunna skapa en ventil som kan reglera 
trycket. Med just en sådan metaforik konstrueras betydelsen av att få 
utlopp för det naturliga rörelsebehovet. En påtvingad och onaturlig passi-
vitet kommer till slut att tvinga sig ur sina bojor. Denna naturliga vilja till 
rörelse kan dock bli till ett problem om den tar sig fel uttryck på fel plats 
och vid fel tillfälle. Bara för att något är ett behov slipper det inte genom 
det normativas gränser. Således behöver naturligheten ges möjlighet till 
någon form av reglering.   

Så långt har vi mest talat om mobiliserandet av aktörer i form subjekt 
och institutionella arrangemang.  Men kroppsvetandet inbegriper även 
olika artefakter. När företaget ”Kom i kapp” marknadsför boxbollen 
”Lucky punch” översätts artefakten till ett argument för behovet av att få 
utlopp för det tryck som finns i kroppen och som endast kan komma ut 
genom en tillräcklig mängd fysisk aktivitet. Genom att slå på bollen kan 
kraften riktas mot något som är tänkt att slås på. Att hänga upp en boxboll 
i klassrummet blir ett påstående om kroppsligheten.141 Där uppmaningar 
från vuxenvärlden talar om för barnet att det måste röra på sig, men att 
man inte får gör det genom att slå på andra, visar Lucky punch vägen och 
säger: vill du slå någon, slå på mig. Det är ett exempel som kanske har 
svårt att övertyga, men ett vanligt sätt att mobiliserande en publik går inte 
sällan över löftet om att hantera de problem som pekats ut. Det är kanske 
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inte alltid fråga om att avskaffa problemen, men åtminstone kompensera 
deras effekter.  

Som redan påpekats har mobiliserandet av kroppsvetandet regelbundet 
varit välkoordinerat med skolans strukturer och mål. Det är inför skolstar-
ten, övergång till högre stadier, eller från grundskola till gymnasieskola 
som kroppsbeskrivningarna aktualiseras. Men skolan lyfts återkommande 
fram som en möjlig plats att regelbundet bearbeta kroppsligheten.  

Skolan är den bästa hälsofrämjande arenan. Där når man alla barn under 
en mycket formbar del av deras liv./.../Det är också då som man växer i 
fysiska mått och tillägnar sig attityder när det till exempel gäller rökning, 
livsstil och fysisk aktivitet,.142

Skolans rum och dess betydelse för fostran av kommande generation 
behöver knappast argumenteras för. Hälsovården som en av skolans aktö-
rer är idag lika självklar som kärnämnena.143  På 1930-talet var planen 
enkel: Läkarna skulle lära lärarna som i sin tur skulle undervisa skolbar-
nen som i sin tur skulle upplysa sina familjer, en plan som byggde på tron 
om följsamhet till expertisens rekommendationer. De aktiviteter som togs 
fram var bland annat regelbundna hälsokontroller, friluftsdagar, skolbad, 
slöjd och skolgymnastik. Jämför man 1930-talets hygienism med vår tids 
hälsokampanjer är likheterna kanske större än skillnaderna, men något 
som definitivt är annorlunda är tonläget i uppmaningarna. Den tidiga 
välfärdsstatens medborgare var vana att lyssna till experters råd. Men 
under 1900-talet har något skett i tilltalet mellan välfärdsstatens funktio-
närer och medborgaren. Människovetarens auktoritet har underminerats i 
takt med att fler, nya och parallella sanningar producerats.  Förtroendet 
för att människor följer de påbud som hälsomyndigheter anmanar är idag 
underminerad. Vår tids folkhälsoinstitut står således inför en annan pro-
blematik än vad 30-talets sundhetskollegium tvingades beakta. Dagens 
medborgare måste, för att hälsofostran ska bli effektiv, uppleva att de 
själva valt det hälsosamma levernet, inte att de är goda medborgare. Frå-
gan för kroppsvetandet blir idag hur man får människor som vill välja 
själva att välja rätt. Hur får man dem att rätt förvalta sin kroppslighet?  

Inom bunkefloprojektet har man uppmärksammat betydelsen av att 
förmå morgondagens medborgare att själva kontrollera sin kroppslighet. 
En utveckling man menar hämmas av passivitet. Projektets insatser för att 
öka den fysiska aktiviteten görs relevant inte bara för benmassan och 
kunskapsinlärningen, utan även för att fostra framtida medborgare vilka 
själva kan kontrollera sin kroppslighet. 
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Alla barn bör få känna rörelseglädje och uppleva att de behärskar sina 
kroppsrörelser. Det är allvarligt att barn som börjar skolan inte fått röra 
sig färdigt och inte utvecklat sin grovmotorik för att kunna sitta stilla, ... 
(min kursiv)144

För att hantera kroppsliga problem beskrivs bland annat självkännedom 
som det första steget. Det barn som inte kan kontrollera sin egen kropps-
lighet anses inte heller känna sig själv och sina förmågor. Det första ste-
get blir att få barnets bild av sig själv i samklang med omgivningens. 
Kroppsmedvetenheten är något man tänker sig kan uppnås genom kun-
skap om kroppsdelarnas placering, funktion och namn. Vi ser det till ex-
empel i barnpsykiatriska tester som ofta innehåller uppgifter som går ut 
på att rita av sig själv eller peka på rätt del av sin kropp.  

Men det är en sak att upptäcka barn med dålig kroppskännedom (tes-
terna sätts oftast in först när tecknen talat sitt tydliga språk). En betydligt 
större verksamhet ägnar sig åt själva lärandet. Som Bunkefloprojektet och 
Sätt Sverige i rörelse omvittnar utgör skolgymnastiken ett av verktygen 
för denna utbildning. Sverige har haft en stark och särpräglad kroppsfost-
ranshistoria som inneburit en bred uppslutning kring gymnastiken. Det 
kroppsövningssystem som Ling utvecklade i slutet på 1700-talet präglade 
länge såväl den vetenskapliga synen på kroppsövningens funktioner och 
syften som dess vardagliga praktik (dagövningen). Det var ett kroppsöv-
ningssystem som karaktäriserades av kontrollerade och försiktigt an-
strängande rörelser. Varje övning var ändamålsenlig och målet var förut-
om ett stärkande av allmänhälsan en ökad kroppskontroll. Med avsikt att 
försätta kroppen under sin egen vilja skulle den pedagogiska gymnastiken 
skapa en medborgare med god kroppskännedom och kontroll. Genom den 
militära gymnastiken skulle förmågan att sätta sin kropp under någon 
annans vilja utvecklas i syfte att maximera försvarskapaciteten. Dessa två 
former kom att utgöra grunden till den svenska skolgymnastiken och den 
militära drillen.145 Till dessa två utvecklades även den medikala gymnas-
tiken, en teknik som många barn med abnorm kroppslighet kom i kontakt 
med i början på 1900-talet. En specifik gymnastisk form som utvecklades 
ur den medikala gymnastiken var hållningsgymnastiken, men även vår 
tids sjukgymnastik har sin tekniska härkomst i det kroppsövningssystem 
som skulle lindra eller övervinna lidandet.146

I det lingska kroppsövningssystemet finns även tekniker med syfte att 
bearbeta själen. Den estetiska gymnastiken syfte var framför allt att 
”kroppsligt åskådliggöra sitt inre väsen: tankar och känslor”.147 Jens 
Ljunggren beskriver ambitionen i sin avhandling:  
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Även i det konkreta gymnastikrörelserna fann Ling djupa uttryck. De var 
kroppsligt utförda tankar, och för att beskriva dem använde han urbegrep-
pet. Urtypen var då rörelsen i sin enklaste form, det stadium från vilket 
arbetet skulle börja och man sedan fortskrider. Han lade estetiska krav 
inte bara på kroppens slutgiltiga symmetri och hållning men också på 
själva rörelsernas utförande: en skön rörelse är en sann rörelse. 148

Rörelserna kan både betraktas som ett uttryck för det inre och som ett 
verktyg för att förändra det samma. Den konstruktion av en relation mel-
lan det estetiska och det patologiska som vi finner i kroppslighetens re-
pertoar finner vi således även i Lings gymnastik. Här i fanns dels möjlig-
het till ett formande av själen genom att träna kroppen, dels ett formande 
av kroppen genom att låta själen ge sig till känna genom kroppslig aktivi-
tet. Det viktiga här är just relationens dubbelhet. Gymnasten (läraren, 
läkare) kunde med tränad blick läsa själen genom de kroppsliga rörelser-
na för att se vad som behövde korrigeras. Med denna observation kunde 
han sedan skapa ett träningsprogram väl anpassat för den själ som skulle 
korrigeras.

Linggymnastikens målmedvetna fostran lämpade sig väl som teknik 
för att anpassa befolkningen till det moderna samhället. Med målet att 
maximera medborgarresursen fick gymnastiken stå för den grundläggan-
de träningen.  

Det låg i gymnastiklärarens uppgift att särskåda och kategorisera varje 
elev eller rekryt med avseende på förmåga, kroppslig konstitution och ut-
veckling. Steg för steg från det enkla till det komplexa skulle gymnasten 
föras fram. /…/ Ingen fick tvingas att under- eller överskrida sin personli-
ga förmåga. Att anstränga sig för lite var lika fel som att kräva för myck-
et. Var någon kroppsdel underutvecklad skulle den ges extra övning.149

Med klinisk blick kunde gymnastikläraren i det slutna rummet bryta ner 
kroppens rörelser i dess beståndsdelar för att sedan åter sätta dem sam-
man till en balanserad och harmonisk helhet. Målet är en väl avvägd 
mängd aktivitet vid ett visst givet tillfälle – inte för aktiv, inte för passiv. 

När gymnastikrektor Erik Westergren 1949 skriver om gymnastikens 
uppgifter är inflytandet från Linggymnastiken då över 100 år gamla läror 
fortfarande helt dominerande. Westergren urskiljer följande faktorer och 
deras önskade effekter: 

- Uppfostringsfaktorn har till uppgift att bidra till karaktärens fostran. 
- Motionsfaktorn ska ge motion. 
- Konditionsfaktorn ska ge ökad arbetskapacitet. 
- Rekreationsfaktorn ska ge rekreation och avkoppling. 
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- Gemenskapsfaktorn ska bidraga till att skapa gemenskap. 
- Spänstfaktorn ska ge styrka smidighet, teknik och grace. 
- Korrektionsfaktorn ska förebygga och rätta till brister och fel i håll-
nings- och rörelseorganen.150

Vidare skiljer Westergren ut ett antal gymnastikformer vilka mer eller 
mindre bör präglas av dessa faktorer. Här finner vi skolgymnastiken, 
ungdomsgymnastiken, motionsgymnastiken, kontorsgymnastiken, indu-
strigymnastiken, husmodersgymnastiken, idrottsgymnastiken, elit- och 
tävlingsgymnastiken. När det gäller såväl faktorerna som de olika arter av 
gymnastik som räknas upp blir det tydligt att gymnastiken konstruerar sig 
som en nödvändig aktör inom en rad olika områden.  

I utredningen om skolgymnastikens uppgift från 1939 konstaterar man 
förutom behovet av dagliga fysiska övningar inom skolan vikten av att 
alla kan delta efter sina egna förutsättningar samt att skolgymnastiken 
skall ge såväl ökad lydnad som glädje. Man framhåller särskilt vikten av 
kroppsövningar för de ”psykiskt och fysiskt klena barnen” som man me-
nar har särskilt behov av regelbunden rörelse.     

Inom skolgymnastiken uppstod på 30-talet en diskussion om den fria 
lekens betydelse. I grova drag delade detta kåren i dem som ansåg att den 
fria leken hämmade den disciplinära kroppsfostran som var ämnets hu-
vudsakliga syfte och dem som istället talade om lekens betydelse för att 
stimulera den motoriska utvecklingen, öva upp interaktionsförmågan och 
slutligen förbättra kroppskännedomen. Denna kontrovers kan över tid ses 
i relation till en annan diskussion om ämnets roll inom skolan. Länge 
diskuterades det huruvida gymnastiken skulle vara ett övnings- eller läro-
ämne. Den rörelse som skett från 30-tal till idag kan i stort beskrivas som 
en förskjutning från kroppsfostran och övning mot fri lek och undervis-
ning i kroppskännedom och motorisk förmåga. 

På 1930-talet fick det lingska kroppsövningssystemet som den allmänt 
etablerade formen av fysisk aktivitet konkurrens av en helt annan form. 
Idrotten hade till skillnad från de lingska övningarna ofta glädjeskapande 
moment, men var med sin tävlingsinriktning inte helt välkommen i de 
fostrande leden. Den fick dock snabbt ett brett genomslag i den folkliga 
fritiden. Med idrotten fanns en helt annan grund för socialt umgänge och 
föreningsverksamhet i relation till den traditionella gymnastiken. Så när 
idrottsrörelsen skulle motivera sin plats i samhället var det framförallt 
genom att påvisa sina fostrande och kompenserande egenskaper. Idrotten,
i vid mening, beskrevs erbjuda det som befolkningen tidigare ansågs få 
utlopp för genom hårt arbete, jakt eller strid.151
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Likt gymnastiken gör idrotten och leken anspråk på att kunna vara 
samhällsnyttiga på flera nivåer: de menar sig fostra såväl karaktär som 
kropp. Men här lyfts en egenskap fram som tidigare former av fostran 
ofta saknat. De skapar en egen drivkraft hos de subjekt som därmed fost-
ras till att själva vilja ägna sig åt det fostrande. Det är en energi som går 
att utnyttja, en vilja till aktivitet som kan utnyttjas till bättre ändamål än 
bara ren glädje. Det fritidsbaserade idrottandet är till skillnad från exem-
pelvis skolan inte lika fyllt av tvång och krav. Där ser man istället en 
kraft och ett engagemang som utgår ifrån den unge själv. ”Den som har 
idrotten har pojkarna” löd rubriken i ett inlägg i Svensk idrott författat av 
en av svenska kyrkans biskopar på 30-talet.152 Man tänker sig alltså kun-
na utnyttja den enskildes egen drivkraft till idrottandet för att samtidigt 
fostra en gudfruktig generation. Samma idé – fast med andra mål – som 
exempelvis det socialpolitiska intresset för idrotten påvisas i samma tid-
skrift. Rätt riktad skapar denna energi förutsättningar för hälsosamma och 
självreglerande subjekt.  

Låt oss se närmare på hur man i rapporten Fysisk aktivitet för nytta och 
nöje konstruerar skolans betydelse för kroppsligheten:  

Skolan har en viktig uppgift att tillfredställa elevens inneboende rörelse-
lusta, ge avspänning och stimulera till lek. Skolan bör också ge eleven ett 
gott förhållningssätt till fysisk aktivitet och en positiv kroppslig självbild. 
Modern forskning antyder att fysisk aktivitet inom förskolan och skolan 
är viktig och nödvändig för allsidig mental och kroppslig utveckling. /…/ 
Dock är det helt klart att skolan inte tilldelats de tidsmässiga och andra re-
surser som krävs för att kunna ge ungdomar tillräcklig fysisk aktivitet och 
stimulans.153

I mitten finns eleven med sin rörelselust, kroppsliga självbild och mentala 
och kroppsliga utveckling, utanför finns skolan som en resurs för att påver-
ka dessa i en positiv riktning. Skolan framställs inte som en del av, men väl 
betydelsefull för kroppsligheten. Rörelselustan bor inne i barnet och lever 
där oavsett om skolan finns eller ej, lika som kroppsmedvetandet och för-
hållningssättet till fysisk aktivitet. Skolan upprättar inte bara gränserna för 
den balanserade kroppsligheten, den framstår också som det huvudsakliga 
verktyget för att hantera de problem som framträder i dess rum. 

Kroppskontroll
Med kroppsvetandets repertoar konstrueras betydelsen av en korrekt 
kroppskännedom bland annat som en förutsättning för god kroppskon-
troll. Och en god kroppskontroll görs i sin tur relevant för en god utveck-
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ling av flera egenskaper som är viktiga för att främja en god inlärning. I 
bunkefloprojektet såg vi hur hypotesen om en korrelation mellan motorik 
och koncentrationsförmåga prövades. När Anne-Marie Östman och Kirsti 
Feldtman ska introducera ”Det lekfulla arbetssättet”, en metod för att 
främja inlärning genom rörelse, är relationen mellan kroppslighet och 
koncentrationsförmåga redan ett faktum: 

Den biologiska motoriken svarar för kroppens stabilitet och rörelseförmå-
ga. Indirekt påverkar de individens förmåga till koncentration. Behärskar 
man kroppen och kan ha den under kontroll utan allt för stor ansträngning 
och energiförbrukning, så har man en kropp som gör vad känslan och tan-
ken vill. Kroppen blir sinnenas lydiga redskap, som någon uttryckt det.154

En god kroppskontroll framställs med kroppsvetandets repertoar som en 
förmåga till självbehärskning och impulskontroll, något som inte bara 
gäller kroppsligheten utan för tillvaron i stort. Således kan kroppsvetan-
det mobiliseras som betydelsefullt för fler sammanhang än den enskildes 
hälsa eller kunskapsutveckling. I talet om kroppskontroll finner vi åter 
repertoarens konstruktion av en relation mellan utvecklandet av det fysis-
ka och karaktären – en relation som gör kroppsligheten relevant för livet i 
stort. Här ett exempel från kampanjen ”Sätt Sverige i rörelse” där relatio-
nen används för att motivera ökad motion:  

Fysisk aktivitet har också en annan fördel som har med egenkontroll att 
göra. Vi styr oss själva när vi joggar eller simmar. Att börja motionera 
kan alltså vara första steget till ökad kontroll över sin egen livssitua-
tion.155

Att börja motionera innebär inte bara att man förbättrar sin hälsa. Det är 
fråga om att ta tag i sitt liv på flera plan, att ta kontroll över kroppen in-
nebär i en förlängning att ta kontroll över sig själv och sin situation. I 
förlängningen kan man se hur motion leder till ökad självkontroll vilket i 
sin tur medför socialt kompetenta och kreativa medborgare. Inte bara 
svenskarna utan Sverige ska sättas i rörelse. 

Bedömningen av kroppskontroll är dock individuellt prövad. Ur rastret 
av allmänna kroppsideal behöver det vara möjligt att säga – bra för att 
vara denna kropp. Detta innebär att förutsättningarna måste tas i beaktan-
de. Därmed mobiliseras inte bara kroppsvetandet som sådant utan också 
kroppsvetaren som en samhällsfunktionär. För att examinera räcker det 
inte med att observera, man behöver också fastställa orsaken till en viss 
grad av kontroll. Kroppsvetaren framstår som en aktör vilken måste kon-
sulteras för att vi ska kunna fastställa vilken grad av kroppskontroll vi 
kan förvänta oss av en viss kropp. 
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Tar vi hjälp av översättningsmodellen kan vi se att en aktör kan göra 
sig oumbärlig för andra genom en ny översättning där dess speciella för-
måga framstår som avgörande. När det gäller bedömningen av kropps-
kontroll finner vi exempel på sådana översättningar i talet om den kon-
trollerade kroppen som något som beror på exempelvis balans, koordina-
tion, muskeltonus och reflexer. Vi ska se närmare på hur föreställningen 
om reflexen används för att konstruera ett examinationsunderlag för be-
dömning av kroppskontroll. 

För att någon ska kunnas göras ansvarig för sin egen rörelse och dess 
effekter krävs att de haft möjlighet att påverka skeendet. Det har man inte 
med en reflex. Den definieras av sin autonoma karaktär: en reflex är en 
rörelse utförd före viljans möjlighet att påverka den. Reflexen utgör en 
grundbult i motorikens teori om rörelsekontrollen. Den representerar där 
inte sällan ’beviset’ på det centrala nervsystemets aktiviteter. Det är med 
en uppsättning medfödda och grundläggande reflexer som vår motoriska 
utveckling ska ske.

Målet för en normal utveckling av reflexerna utgörs av en frigörelse 
från och samtidigt kontroll över dessa tvingande impulser. Att nå fullgod 
kroppskontroll formuleras inom kroppsvetandet som ett disciplinerande 
av de primitiva reflexerna.156  Med en neurologisk grammatik innebär det 
att nervbanorna myeliniserats och en förbindelse upprättats mellan för-
längda märgen och ryggmärgen.157 Först när en sådan förbindelse konsta-
terats kan ett behärskande av rörelserna utvecklas. För att kunna examine-
ra grad av kroppskontroll måste således en bedömning av nervbanornas 
utveckling vara möjlig. De kroppsvetande praktiker som företar sig en 
sådan bedömning gör det genom en undersökning av kroppen som sker 
genom att låta kroppen reagera på olika stimuli. I denna stimuli-
responsundersökning får vissa kroppsrörelser namn som Babinski-, Lan-
dau- och tonisk halsreflex och de används som representationer för en 
kropp som reagerat utan inflytande av någon annan vilja än den som till-
fört stimuli. Genom att förbinda vissa stimuli med vissa kroppstecken kan 
kroppsvetaren så bedöma hur långt utvecklingen av nervtrådarnas kontakt 
med ryggmärgen kommit. 

Att observera så kallade medrörelser är ett annat sätt att fastställa re-
flexernas utveckling. Det första steget i en kroppskontrollerande utveck-
ling innebär en eliminering av så kallade total- och medrörelser. Målet 
med utvecklingen av en god kroppskontroll är att kunna rikta impulsen 
till en viss kroppsdel och framkalla en viss rörelse utan att andra rörelser 
uppstår samtidigt. Kroppsvetaren kan observera dessa medrörelser genom 
att be barnet utföra olika rörelser som ska vara möjliga att utföra isolerat.  
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Här ett exempel på hur medrörelser kan utgöra ett kroppstecken som 
observatören kan leta efter när hon använder sig av Folke Bernadottepro-
vet i syfte att eventuellt finna MBD eller damp:  

En följd blir, om barnet har svårigheter med balans och koordination, att 
ofrivilliga medrörelser uppträder, både som effekt av viljeansträngning att 
korrigera och som balansinrättningsförsök. Detta kan ses i armar, ben och 
ansikte.158

Låt oss se närmare på hur tecknet ”medrörelser” konstrueras. Ur kropps-
ligheten urskiljs först två egenskaper: balans och koordination. Båda des-
sa begrepp utgör två grundpelare i den motoriska teoribildningen. Pro-
blem med dessa två egenskaper sägs leda till ”ofrivilliga medrörelser”. 
”Ofrivilliga” och ”med” är signalorden som konstruerar rörelsen som en 
avvikelse. ”Med” i medrörelser markerar att de rörelser som uppstår är 
just ofrivilliga. Vore rörelserna just de som barnet avsåg med sitt försök 
skulle de inte vara ”medrörelser”, utan endast rörelser och därmed inte 
tecken på dålig kroppskontroll, utan resultatet av en kontrollerad aktivitet. 
Barnet vill göra rätt men dess motoriska problem visar sig genom att det 
misslyckas med sin ambition. Citatet visualiserar gränserna för innebör-
den av tecknet rörelse. Om passivitet och stillhet utgör rörelsens undre 
gräns blir medrörelser, överaktivitet, spasmer och tics utryck för överslag. 
För att något skall betraktas som en rörelse utan ’med’ impliceras en gi-
ven grad av kontroll.  

När första nivån av kroppskontrollerande utveckling uppnåtts kan vi 
framkalla ett symmetriskt rörelsemönster, något som enligt motoriken 
utgör tecken på en utveckling av stora hjärnans påverkan över rörelsekon-
trollen.159 Förutsättningen för detta tillskrivs i sin tur av vad man kallar en 
senso-motorisk samordning. Det är fråga om att skapa en ordning mellan 
sinnesintrycken och påföljande rörelsemönster. Rörelsemönstren ska inte 
bara vara symmetriska och koordinerade utan också adekvata. Det finns 
en uppsättning förväntade kroppsrörelser till en viss situation. Att kunna 
sträcka ut en arm i luften utan att den andra följer med och man börjar 
luta är tecken på en bra utveckling. Men det är först när det sker vid rätt 
tillfälle som man kan börja tala om en automatiserad rörelserepertoar.160

När en rörelse beskrivs som automatiserad konstrueras ytterligare en för-
bindelse, nu mellan kroppsligheten och det autonoma nervsystemet.161

Rörelsen kan då ske utan aktivt förvaltande, vi behöver inte tänka på att 
vi går, tuggar eller håller i oss.

Nu återstår bara ett steg i utvecklingen av en fullgod kroppskontroll. 
Den högsta nivån handlar om att utveckla den viljestyrda rörelsen, att 
medvetet kunna sända impulser till musklerna för att utföra en viss rörel-
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se. När den automatiserade och viljestyrda fasen uppnåtts blir en fullgod 
kroppskontroll möjlig. Denna utveckling sker dock alltid i en given ord-
ning; vad som kan variera är när respektive kontrollfas inträder. Men i 
utvecklandet av en korrekt kroppslighet kan ingen fas hoppas över.162

 Mot upprättandet av denna schematiska utvecklingsordning kan exa-
minationen av kroppskontroll förrättas. Att ha för dålig kroppskontroll 
innebär att man underpresterar i avseende på kön, ålder och resultat av 
reflexernas undersökning, något som metaforiskt uttrycks som en kropps-
lig omognad. Ett konstaterande av den motoriska mognaden ger så ett 
värde mot vilket ansvaret för kroppskontrollen kan ställas. När en ofull-
ständig kroppskontroll konstaterats bero på en omogen motorisk utveck-
ling kläs kroppsuttrycken med nya betydelser. En kvardröjande reflex 
omformuleras exempelvis till en spasm. En spasm utgörs av en lika ofri-
villig rörelse som en reflex, men den sker alltid hos en kropp som borde 
nått en högre nivå av kontroll. En okontrollerad kropp som konstateras 
vara spastisk ställs aldrig till svars för sina kroppsliga uttryck med samma 
förväntningar som den normalt utvecklade kroppen. Och om spasmerna 
utgör en dominant del av uttrycken bildar de vanligen grund för en 
kroppsorienterad kategorisering. Den mest bekanta utgörs sedan mitten 
av nittonhundratalet av diagnosen cerebral pares.163

*

Låt mig i denna avslutande del återgå till Latours metaforik om faktaska-
pandets blodomlopp och se på vilket sätt utsagorna om motorik är förtjän-
ta av att förstås som delar av ett faktakonstruerande cirkulationssystem. 
Syftet med denna metafor är framför allt att bryta med de två domineran-
de förklaringsalternativen inom vetenskapssociologin som haft riktningen 
utifrån och in (externalism) alternativt inifrån och ut (internalism). Med 
cirkulationssystemet som metafor går förklaringen av hur ett faktapåstå-
ende etableras inte från en punkt till en annan.164 Istället försöker metafo-
riken visa hur produktionen och upprätthållandet av fakta är beroende av 
en rad sammanlänkade processer.  

Istället för det klassiska idealet som utgångspunkt – att vetenskapen 
för sin trovärdighet ska stå fri från samhället i övrigt är poängen med 
metaforen att visa att ju fler förbindelser ett vetande har och ju fler sam-
manhang det kan göras relevant för, desto starkare och trovärdigare blir 
det och desto mer fakta kan det konstruera – de processer jag har beskri-
vit med begreppen mobilisering och översättning. 

Jag har med avhandlingen för avsikt att visa hur sådana förbindelser 
skapas och upprätthålls genom att utsagor om teknik och medicin över-
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sätts till politik och tvärt om. Exempelvis gäller det hur normer för hälsa 
och kroppskontroll transformeras till mätbara fenomen där kroppsvetan-
dets aktörer får i uppgift att visa och förklara, samt hur kroppsvetarnas 
observationer inte bara tillskrivs betydelse för den enskilda kroppen utan 
för samhället i stort, och hur det då kan bli rimligt att göra rörelseglädje 
till en politisk fråga genom att betona dess relevans för utvecklandet av 
en god folkhälsa, eller att förmå idrottsföreningar att ta ett samhällsansvar 
genom att bli tilldelade sådana betydelsefulla uppgifter.  

Cirkulationsmetaforen har som syfte att visa att arbetet med att produ-
cera fakta om kroppsligheten inte kommer att leda särskilt långt såvida 
inga allianser samtidigt skapas. Det räcker inte med att ha något att säga, 
man måste även ha någon att säga det till och helst på ett begripligt sätt. 
Så lyder cirkelmetaforens retorik. Alternativt: det är först när man har en 
publik som det blir meningsfullt att formulera ett påstående, att knyta 
ihop nya noder med redan etablerade meningsstrukturer. Det kan utryckas 
som att ett vetandes etablering underlättas generellt ju fler accepterade 
sanningar det kan koppla sig samman med. Det är frågan om att etablera 
det nya i det gamla så att fakta blir begripliga och relevanta för fler.  

De relationer mellan dysfunktion, folkhälsa, skolordning, kroppskon-
troll och skönhet som jag gett exempel på kan betraktas som sådana dis-
kursiva meningsbryggor. Genom att befästa en viss kroppslighet som 
naturlig kan utpekandet av avvikelser översättas till såväl praktiska, este-
tiska, moraliska och medicinska angelägenheter – en översättningspraktik 
som skapar förbindelser mellan aktörer som gymnasten, kroppstestet, 
läkaren, skolbänken, damtidningen, psykologen, boxbollen, friskvårds-
konsulenten, skolan och kroppsterapeuten.  
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Transformationskedjor

Motoriken bildar centrum 
Om penseldragen i det förgående kapitlet var grova ska vi nu gå mer de-
taljerat tillväga. När vi i detta kapitel tar oss an cirkulationssystemets två 
återstående loopar, mobiliserandet av världen och sammanlänkandet,
kommer framställningen att dra ner på tempot för att gå från en över-
gripande beskrivning av de repertoarer kroppsvetandet använder för att få 
gehör och upprätta förbindelser till en analys av hur kroppslighet trans-
formeras till motoriska inskriptioner.  

För att ett vetande ska kunna agera på distans, det vill säga påverka 
och ha inflytande över miljöer som inte uttrycker ett eget behov av ett 
visst vetande, krävs starka förklaringar.165 Enligt översättningsmodellen 
genereras sådana förklaringar enklast om förbindelserna kan knytas till en 
mittpunkt, ett så kallat beräkningscentrum, där såväl enhetliga som flex-
ibla förklaringar kan genereras ur en gemensam teoribildning. I detta 
kapitel ska vi undersöka om motoriken kan förstås som ett sådant beräk-
ningscentrum – på vilket sätt motoriken kan sammanlänka looparna i 
cirkulationssystemet i en gemensam uppsättning förklaringar.   

Motorik är ett samlande begrepp som syftar på vår förmåga att kon-
trollera vår kroppslighet. Men när man studerar texter som refererar till 
motoriken finner man att vad det är begreppet refererar till varierar. Mo-
toriken framstår som flexibel att representera flera saker. Låt oss se på 
fyra skilda typer av tillämpningar:  

1. En av de mer vanliga tillämpningarna är att låta motoriken referera 
till ett inre system som tar sig yttre uttryck. Motoriken beskrivs som 
det som reglerar skeendet mellan sinnesintryck och rörelse.166 I denna 
tillämpning placeras motoriken in som en del av en neurologisk be-
greppsapparat. Den görs relevant både som effekt av neurologiska 
processer, men också något som påverkar dessa processers utveck-
ling. Som ett reglerande system inom kroppen översätts motoriken till 
något som har sekvenser, rutiner, excesser, organisation, komponen-
ter, enheter, banor, kärnor, uppgifter och funktioner.167 När man i 
denna tillämpning talar om en bra motorisk förmåga avses en ända-
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målsenlig kedjereaktion och den utvärderas genom att man studerar 
dess effekter, skeenden och reaktionsmönster. Motoriken refererar här 
inte till de kroppsliga uttrycken utan till deras förutsättningar. Den ut-
gör ett system som reglerar en process som ger rörelse. 

2. En annan tillämpning som ligger nära motoriken som ett reglerande 
system är den som talar om motorik som en egenskap, något man har 
förvärvat genom utveckling och träning. Här används motoriken för 
att beskriva den färdighet som erhålls genom rörelse. En kropp som 
understimulerats på rörelse kommer att hämmas i sin motoriska ut-
veckling. Det kan uppmärksammas genom att någon har svårt att hål-
la balansen, hoppa på ett ben eller planera sina rörelser. I denna över-
sättning refererar inte motoriken till det reglerande systemets funktio-
nalitet utan till effekterna av fysiska erfarenheter som är tänkta att ut-
vecklas till automatiserade förmågor.

3. Att med begreppet motorik syfta på olika former av fysisk aktivitet, i 
stort sett utbytbart med begreppet rörelse, är ytterligare en tillämp-
ning som går att finna.168 Med denna version är motorisk aktivitet det 
samma som att använda kroppens muskulatur. Här är rörelse inte nå-
got som tränar den motoriska förmågan utan här talar man om att trä-
na motoriskt, det vill säga träna något annat med hjälp av kroppens 
rörelser och sensoriska intryck.169 Motoriken är varken ett system 
som reglerar, en egenskap man förvärvar eller något man är, utan det 
man gör. 

4. Motoriken används också för att kategorisera människor efter kropps-
lig förmåga. När kroppsligheten blir tydligt avvikande kan motoriken 
få sätta etikett på något som man anses vara. Det kan till exempel 
vara frågan om att beskriva ett barn som motoriskt oroligt, motoriskt 
aktivt eller bara motoriskt. 170

Hur ska vi förstå relationen mellan kroppsvetandet och motorik? Jag 
beskrev inledningsvis att en fördel med att översätta kroppslighet till 
motorik ligger i möjligheten att skapa en mobil enhet. Men transforma-
tionen gör fler saker. Om vi skulle hålla fast vid spegelmetaforen kunde 
denna variation i tillämpandet av begreppet utgöra underlag för kritik. 
Men vi har inte ställt oss framför spegeln utan på verkstadsgolvet, så 
huruvida motoriken har förmågan att återge processer, förmågor, egen-
skaper eller typer och om den borde välja vad som är dess verkliga refe-
rens faller utanför vår frågeställning. Det intressanta är istället vad moto-
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riken gör med kroppen och kroppsvetandet. På vilket sätt den ordnar 
kroppsligheten i olika kategorier, rörelser, positioner, förmågor och akti-
viteter och hur den genom dessa tillämpningar gör sig relevant för olika 
sammanhang. Betraktat som ett beräkningscentrum kan det tvärt emot 
framstå som en fördel att det är instabilt och flexibelt. Ju fler dimensioner 
av kroppslighet som motoriken kan göra sig till representation för, desto 
bättre förutsättningar har den att bilda ett förbindande centrum inom 
kroppsvetandet.  

I en motorisk begreppsapparat förs en rad olika kroppsvetande prakti-
ker samman till en gemensam repertoar. Detta skapar en rad fördelar när 
det gäller att samordna olika institutionella arrangemang för att observera 
och uttala sig om kroppsligheten. Genom motoriken skapas såväl gemen-
samma koordinater för att tillskriva kroppstecken betydelser som möjlig-
het till en överordnad logik när det gäller utformandet av förklaringar. 
Om kroppsvetandets olika aktörer med deras skilda syften kan transfor-
mera sina observationer till motorik och därigenom skapa starkare för-
klaringar, skapas också fler förbindelser inom nätverket. Genom att tala 
om kroppslighet som motorik kan observationer och påståenden från 
nätverkets olika punkter vävas samman. Påståenden om kroppslighet med 
tillsynes skilda syften kan ges en relation och ge varandra stöd. Grund-
formeln i översättningsmodellen är just: ju fler förbindelser, desto fler 
allierade, desto större publik och desto mer gehör för utsagorna. 

När kroppsobservationerna transformeras till ett begreppssystem möj-
liggörs även en ackumulering av kunskap om kroppslighet. Översättning-
arna till motorik skapar enhetlighet och möjlighet att jämföra. Utan moto-
riken (eller en annan sammanlänkande teori om kroppsligheten) skulle 
kroppsobservationerna ha mycket svårare att bli till fakta. Då skulle varje 
observation få argumentera för sin egen sak, varje tecken få framhäva sin 
betydelse utan att kunna få stöd från det beräkningscentrum som motori-
ken är med och bildar.

När motoriken väl bildat centrum underlättar den mobiliserandet av 
nya aktörer till kroppsvetandets nätverk. Den kan rikta sina förklaringar 
åt olika håll och inte minst visa hur de hänger samman. Figuren nedan är 
avsedd att representera relationerna mellan fem olika utvecklingsproces-
ser hos barnet. I detta fall har den motoriska utvecklingen placerats i cent-
rum och är det som binder samman de övriga utvecklingsprocesserna till 
en dynamisk helhet. 
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Figur 1. Dressen, Gunilla (1993) Barn och rörelse. Barns rörelseutveckling 0-8 
år. Sid 6.171

En så kallad helhetssyn innebär i detta fall att motorikens utveckling så-
väl påverkar som påverkas av en rad andra utvecklingar. Modellen an-
vänds för att visa på betydelsen av rörelse, och genom att göra motoriken 
relevant för de övriga formerna av utveckling förbinds aktörer som har 
andra mål än att lägga grunden till en god rörelseförmåga med motori-
kens beräkningscentrum. Relationerna kan illustreras enligt följande:  

Rörelse  lek  jag-upplevelser  social utveckling 
Rörelse  känslor  glädje  positiv självkänsla  emotionell utveckling   
Rörelse  nya miljöer  utmaningar  abstrakt tänkande  språkutveckling 

 kognitiv utveckling172

Dessutom skapar modellen fler förbindelser mellan dessa aktörer. För 
föräldrar, skola, psykologer, kompisar, fritidsledare, logopeder, sociala 
myndigheter visas att den motoriska utvecklingen kan vara relevant att 
beakta även för dem för att lösa eventuella problem som kommer i deras 
väg.

Som beräkningscentrum har motoriken således förutsättningar att både 
skapa ett större och ett starkare nätverk av kroppsvetande genom att utgö-
ra ett enhetligt men samtidigt flexibelt förklaringssystem. För att detta ska 
bli möjligt krävs också att seendet fixeras. Om den motoriska begrepps-
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apparaten ska kunna bli till en karta som man kan orientera sig efter när 
man ger sig ut för att upptäcka det kroppsliga landskapet måste de under-
lag som förs till ritbordet vara jämförbara. Fördelen med att utveckla en 
karta är att man med hjälp av kartan kan lära känna området som ska 
besökas innan man varit där. Med hjälp av kartan kan vi som bekant för-
flytta hela stjärnhimlen till en affisch eller havet till ett sjökort. På samma 
vis möjliggör motoriken att erfarenheter av kroppsobservationer doku-
menteras så att nya besökare kan få vägledning. Men för att kartan ska bli 
effektiv måste platserna definieras och gränserna ritas in. Den som orien-
terar sig efter kartan måste kunna veta när hon gått över en gräns, kommit 
till en plats eller om det är dags att byta karta. Kartor kan dock inte ritas 
utan underlag. Således krävs också ett system för att transformera obser-
vationerna till en enhetlig skala, ett arbete som förutsätter ett visst arran-
gemang. Med laboratoriet som metafor samlar översättningsmodellen de 
arrangemang som strävar efter att sortera världen i enheter som kan sär-
skiljas, mätas och ordnas med hjälp av olika instrument. 

Upprättandet av ett laboratorium 

För att man ska kunna känna världen måste den bli ett laboratorium.173

Ja, vetenskapsmännen behärskar världen, bara om världen kommer till 
dem i form av tvådimensionella inskriptioner som kan läggas ovanpå var-
andra och kombineras. Det har alltid varit samma historia alltsedan Thales 
stod vid pyramidernas fot.174

Vid det här laget har jag flera gånger framhållit poängerna med att trans-
formera observationer av kroppslighet till motoriska inskriptioner. Nu är 
det hög tid att närmare studera hur dessa transformationer går till. En 
analys som intresserar sig för hur konstruktioner av fakta går till i prakti-
ken intresserar sig med fördel för de tekniker, instrument och apparater 
som används för att transformera något till en representation, det som 
med översättningsmodellen kallas för inskriptionsapparater.175 För att 
bekanta oss med inskriptionsapparaternas betydelse ska jag först återvän-
da till kartläggningarna av skolbarnens kroppshållning och se vilka in-
strument som mobiliserades i denna praktik. Därefter kommer detta kapi-
tel att fokusera på det motoriska testet som en av inskriptionsapparaterna 
i kroppsvetandets laboratorium.176
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Att samla in kroppshållning 
Vi har tidigare studerat hur tecknet kroppshållning kommit att bestämmas 
och hur det översätts för att representera såväl problem med stillasittande, 
bristande hållning, karaktär och kvinnlighet. Även om vi här inte valt att 
fråga huruvida begreppet kroppshållning har förmågan att återge något 
manifest i kroppsligheten är denna förmåga till representation i högsta 
grad ett ämne som debatterades bland teckenbestämmandets pionjärer. De 
första debatterna gällande hur kroppshållningen skulle studeras veten-
skapligt rörde framför allt betydelsen av att tydligt definiera begreppet 
hållning. Således krävdes inledningsvis en tydlig och odiskutabel defini-
tion av vad man syftade på med begreppet. Först därefter kunde mätandet 
ta vid. Ett problem var den redan vid början av 1900-talet alltför spridda 
vardagsanvändningen av begreppet, främst bland gymnaster och inom 
skolan.177 Därför blev det viktigt att vetenskapen med sin objektiva blick 
skapade reda.  

I en uppsats från 1917 föreslår Resmark följande definition: 

Med habituell hållning menar man den för individen, åtminstone i någon 
mån karaktäristiska hållningen eller bålställningen, som individen anta-
ger, då han ej i något särskilt syfte ändrar ryggradens form, såsom för att 
antaga en mera sträckt eller mera i höjden strävande ställning, eller då han 
i sömnen eller i sjukligt eller uttröttat tillstånd släpper efter eller avkopp-
lar all den muskelära tonus, som är orsaken till att en dylik ”haubituell 
hållning” eller ”medelhållning” kan bibehållas, vilken åtminstone till en 
viss grad är typisk för individen.178

När definitionen av begreppet hållning väl slagits fast öppnades möjlighe-
ter till en systematisk observationspraktik. När den vetenskapliga blicken 
väl var etablerad, när det visuella även kunde uttryckas i ord, kunde pro-
blemen formuleras, orsakerna härledas och åtgärdsförslagen produceras. 
Med detta utvecklades även en teknik för att insamla data. Med olika 
apparaturer skulle observationerna systematiseras, effektiviseras och ob-
jektiviteten garanteras.

På följande vis beskrivs prof. P Haglunds anordningar för att kartlägga 
ryggproblemen vilken kom att användas från 1908 och framåt: 

De bestå av en träram, graderad på höjden och bredden i centimeter samt, 
uppställd på ett konstant avstånd från denna, en kamera, där avståndet är 
så valt, att vid precis inställning kommer den i enlighet med måtten 13 x 
18 konstruerade övre delen av ramen med på den fotografiska plåten, som 
har måtten 13 x 18 cm. Vid undre kanten av ramens övre del finnas tven-
ne sidostöd för bäckenet. 
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Belysningen åstadkommes med hjälp av en båglampa, placerad bakom 
kameran samt i någon mån av det från vänstra sidan infallande dagsljuset. 
Denna anordning gör alltså, att man på den fotografiska bilden av kroppen 
från rima glutaealis till huvudet direkt kan uppmäta kroppens mittförhål-
landen i centimeter.179

Varje framgångsrikt laboratorium måste se till att kunna konstanthålla det 
som observeras så att en variabel i taget kan manipuleras och effekterna 
av förändringen kan mätas. Den anordning som Haglund designade för att 
uppnå denna konstanthållning användes framförallt för att kartlägga skol-
barn i Stockholmsområdet. Men det dröjde inte länge innan den utsattes 
för kritik. Thure Resmark kritiserade framförallt observations- och defini-
tionsmetoden av kroppshållningen som alltför förenklad. Han hävdade att 
denna metod inte var tillräckligt tillförlitlig i sin förmåga att fånga pro-
blemets egentliga natur. Resmark föreslår istället en metod som möjlig-
gör en mer dynamisk och framför allt mer objektiv blick. Det handlar här 
om fotografiets tillförlitlighet och frågan om huruvida det avbildade bar-
net vid ögonblicket representerar sin ’verkliga’ hållning eller om avbilden 
uppvisar en konstlad pose. En metod som söker efter det ’verkliga’ måste 
kunna påvisa att den nått bakom det konstgjorda, tillfälliga och situa-
tionsbundna. Det fotografi som tas med hjälp av det tekniska arrange-
manget avser ju inte att enbart skildra barnet som det ser ut när det står i 
en träram. Ambitionen är att fånga något som barnet har med sig även när 
det lämnar observationsrummet. Resmarks förslag för hur detta ska reali-
seras går i stort ut på att man även måste konstanthålla benens position 
för att veta att bilden inte ’ljuger’. Han föreslår därför en komplettering 
som skall säkra objektiviteten.  

Resmark fördjupade sig i ämnet i en avhandling och ett antal artik-
lar.180 I sin genomgång av tidigare försök att förklara hållningens förut-
sättningar kommer han till slut fram till en för tiden revolutionerande 
slutsats: kroppshållningen är inte en ställning utan en rörelse. I ljuset av 
detta blir således Haglunds laboratoriearrangemang för att fånga håll-
ningen helt missvisande. Resmark uttrycker det på följande vis: ”Ett så 
enkelt försök som att fotografera en person under sådana förhållanden, att 
expositionen måste fortfara mera än ett moment, t. ex. under några se-
kunder, visar att dessa rörelser ständigt pågå.181 ” 

Resmark använder exempel ur vardagen för att visa hur den nya över-
sättningen av tecknet bör gå till. Han hänvisar till trötta och berusade 
människor som tvingas kämpa extra mycket för att behålla sin hållning, 
eller barn som försöker lära sig stå och gå. Hållningen omformuleras till 
något som vi ständigt kämpar oss till snarare än som något vi har.  



90

Varför är det då så viktigt för dessa kroppsmätare att utveckla standar-
diserade metoder och definitioner, befriade från bias? I den diskurs som 
förespråkar mätandet finns ett utryck som lyder: SISU (skit in – skit ut). 
Det är ett påstående som markerar den realistiska positionen och berättar 
att om världen inte samlas in till labboratoriet på ett representativt sätt, 
kommer aldrig resultaten som lämnar laboratoriet att bli representativa 
för det som studeras.  För den som avser mäta är det således avgörande 
att inte de instrument som används för att samla in data om objektet kan 
utsättas för kritik. Ett laboratorium som får underkänt för sina inskrip-
tionsapparaters förmåga att hämta in referenten till diskursen har liten 
möjlighet att kompensera bristerna med andra kvalitéer. Om den första 
länken i transformationskedjan underkänns spelar det ingen roll hur bra 
begreppsdefinitioner man genererat, hur skickliga observatörer man har, 
eller hur många välskrivna rapporter som lämnar laboratoriet. Utan en 
godkänd transformation från tredimensionellt till tvådimensionellt, från 
kroppslighet till text, tabell, bilder och diagram ifrågasätts möjlighet att 
producera representationer av verkligheten.  

Kroppslighetstest
I det introducerande exemplet med bunkefloprojektet bekantade vi oss 
med det laboratoriearrangemang som användes för att studera relationen 
mellan motorik och koncentrationsförmåga. Där används testet MUGI 
som inskriptionsapparat för att genomföra transformationen av kroppslig-
het till motorisk inskription. Även om det utvecklats fler mekaniska appa-
raturer än Haglunds metod för att transformera kroppsligheten är moto-
riktestet det instrument som tillämpats flitigast för detta ändamål. Under 
1980-talet dyker det i Sverige upp ett stort antal test för att observera 
barns kroppslighet. Det är dels fråga om tester som på olika vis försöker 
observera ett patologiskt rörelsemönster, dels delprov i testbatterier för att 
ringa in problem med inlärningsförmåga, personlighet, intelligens, bete-
ende eller handikapp. 

Test eller prov Upplaga och årtal 
Syfte, diagnoser,

klientel
Folke Bernadotte 
provet 

Första upplagan 1986 
Andra upplagan 1992 

MBD, CP, mental retar-
dation, vanlig utveck-
lingsstörning. 
DAMP (andra upplagan) 
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Grifiths´ 
utvecklingsskalor 
 I & II (Motorik) 

Första  svenska upplaga 1980 
Andra upplaga 1991 

Syftet är att fastslå bar-
nets utvecklingsålder 
(motoriskt) 

MPU: Motorisk – 
Peceptuell Utveck-
ling 0-7 år 

Första svenska upplaga 1984 
Danskt original 1977 

Organiska hjärnskador, 
utvecklingsstörda barn, 
barn med inlärningssvå-
righeter i grundskolan, 
barn med CP, psykoser 
och andra avvikelser, 
riskbarn, klumpiga barn 

Frostigs rörelse-
prov, FRP 

Första svenska upplaga 1982 
Aktuell upplaga 1990 
Amerikanskt original 1972 

Skolbarn med inlär-
ningsproblem, beteende-
störningar, dåligt själv-
förtroende, bristande 
koncentrationsförmåga 

Movment ABC – 
Rörelsetest för 
barn 

Svensk upplaga 1996 
Amerikanskt original 1992 

Syftet är att finna barn 
med motoriska och 
andra utvecklings- och 
beteendeproblem. 

NEPSY – Neu-
ropsykologisk 
undersökning 4 -7 
år

Svensk upplaga 1990 
Finskt original 1988 

Syftet är att göra be-
dömningar av störningar 
i utvecklingen eller 
andra tecken på hjärn-
dysfunktion. 

Motoskopi – En 
handledning i 
konsten att obser-
vera rörelsemöns-
ter hos barn i ål-
dern 4 – 6 år 

Första upplaga 1984 Syftet är att hitta avvi-
kelser i motoriken som 
har betydelse för barnets 
fortsatta utveckling. 

Figur 2. Tabell över kropps- och rörelsetester.  

En möjlighet att studera vilken roll dessa test har i arbetet med att trans-
formera kroppstecknens representationer är att ta del av de manualer som 
är avsedda att vägleda testens genomförande. Manualen är på många sätt 
en egen textgenre. Det ligger i manualens uppgift att handleda det mo-
ment som ska genomföras så att det sker på ett korrekt sätt. Genom att 
standardisera och operationalisera genomförandet med hjälp av manualen 
ska testandet dels bli möjligt att genomföra dels ska dess uppläggning 
garantera datas  kvalité. En sådan garanti baseras på att varje laboratori-
um sätts upp på samma sätt, momenten får tydliga instruktioner, och varje 
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testledare lär sig att se samma saker. Det är för att säkra denna garanti 
som manualen blir relevant.  

I alla laboratorier är det viktigt att kunna reducera ovidkommande 
moment som kan påverka resultatet av observationen. Inom vetenskaplig 
metodologi används begreppet bias för att markera ett sådant ovidkom-
mande moment. Att påvisa att och hur man agerat för att eliminera bias 
blir således betydelsefullt för testandets trovärdighet, ett arbete som ma-
nualen tar på sig. Detta arbete kommer bland annat till uttryck genom att 
variabler som testledarens beteende, betraktande och tolkningar, rummets 
utformning, val av situation och barnens fysiska och psykiska välmående 
aktivt tas i beaktande och problematiseras. Denna strävan efter att nå rena 
representationer av kroppsligheten diskuteras också i de motiv som ma-
nualerna ger till att testerna behövs. Ett argument som förekommer i olika 
skepnader är betydelsen av att kunna skilja fakta från föreställningar. 
Testet får till uppgift att pröva det som upplevs av de som redan observe-
rat kroppsligheten som problematisk, vanligen beskrivningar från barnets 
föräldrar eller förskola/skola. 

Vägledningen i manualerna för att operationalisera testandet växlar 
mellan idealen att standardisera och att naturalisera. Det är en balansgång 
som å en sidan framhåller fördelarna med att upprätta en klinisk laborato-
riemiljö och att å andra sidan studera kroppsligheten i de sammanhang 
där problemen brukar uppstå. Detta vägval kommer bland annat till ut-
tryck i manualernas beskrivningar av hur observationsrummet ska ordnas. 
Detta rum bör på samma gång garantera att testet kan genomföras enligt 
manualen och utan störande intryck, samtidigt bör rummet vara så nor-
malt som möjligt så att barnet inte hämmas av en artificiell miljö att visa 
sitt rätta jag. Detta innebär bland annat att man kan välja mellan att upp-
rätta ett laboratorium genom att man skapar ett observationsrum dit ob-
jekten kan föras, eller att man förvandlar det rum där objekten befinner 
sig i till ett laboratorium.182 Som fördel med att upprätta laboratoriet i den 
miljö där testobjektet redan befinner sig framhålls att det är där som pro-
blem från början gett sig tillkänna. Fördelen med att skapa ett standardi-
serat rum är att rummet kan anordnas efter egenskaper som främjar testets 
genomförande. Det kan exempelvis gälla golvets yta, ventilation och 
belysning. Den aspekt som regelbundet lyfts fram i materialet är dock 
rummets storlek vilken bör vara tillräckligt stort för att inte förhindra 
”naturliga” rörelsemönster, men inte så stort att det väcker osäkerhet och 
ängslan.183

Förutom valet av rum för att garantera en bra mätning framhåller ma-
nualerna ofta betydelsen av att välja rätt testsituation. Här är det åter ba-
lansgången mellan standardisering och naturalisering som görs relevant. 
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För att garantera testet kvalité krävs en viss grad av standardisering, vil-
ket inskränker situationens naturlighet. Men en naturlig situation är i sig 
inte en garanti för kvalité. Vissa situationer som barnet är van att befinna 
sig i kan skapa oönskade effekter i form av prestationsångest eller andra 
hämmande associationer. Därför är det viktigt att testledaren har förmå-
gan att bedöma situationen under testandets gång och vara flexibel så att 
inte resultatet av kroppstestet påverkas av barnets erfarenheter från ex-
empelvis skoltest. I manualen till Griffith´s utvecklingsskalor uttrycks 
betydelsen av att testledaren har förmågan till en viss flexibilitet med 
följande ord:  

Det är emellertid viktigast att atmosfären är lättsam och avspänd, och att 
den på intet sätt liknar en skolsituation. Barnet och testledaren ska ha ro-
ligt, och för att uppnå trivsel kan standardsituationen ibland få brytas. 184

För att iscensätta en situation som både förmår vara tillräckligt standardi-
serad för observationernas genomförande och samtidigt inte hämma bar-
net genom att vara konstlad uppmanas testledaren att skapa en atmosfär 
av trygghet där barnet kan känna sig fritt att göra som det önskar och 
samtidigt göra det som testet ska observera. Strävan efter att nå barnet när 
det visar sitt ’rätta’ jag innebär bland annat förslag om att testsituationen 
utformas för att efterlikna leken. Leken framställs som den situation där 
barnet tenderar att ’glömma bort’ att någon studerar det. Genom att ut-
forma testuppgifter som tar former av lek kan naturaliseringens och stan-
dardiseringens ideal mötas.185

För att observationerna inte bara ska ge en bild av vad barnet gör i 
testsituationen utan också kunna agera som representation för barnets 
kroppsligheten i allmänhet är det viktigt att valet av situation också tar 
hänsyn till vilken kondition barnet är i när det observeras.186 Trötta, sjuka, 
hungriga barn som har olämpliga kläder på sig ger testledaren sämre för-
utsättningar att fånga kroppsligheten som den allmänt ter sig. Men det är 
också viktigt att barnet inte känner sig blygt, inte vill vara till lags eller på 
andra sätt är hämmat. För att uppnå en känsla av trygghet hos barnet kan 
det till exempel vara viktigt att visa på en god relation mellan testledare 
och föräldrar, att barnet uppmuntras under testet och att testledaren är 
allmänt trevlig.  

Inte bara barnet behöver vara i form för att observationen ska bli lyck-
ad. Minst lika viktigt är att testledaren har förutsättningar att genomföra 
observationen. Det gäller att ha tillräcklig kompetens för att kunna admi-
nistrera testet och en viss erfarenhet av att observera kroppslighet så att 
man vet vad man ska titta efter. Testerna riktar sig i viss utsträckning till 
olika grupper av professionella kroppsvetare, men en översikt av de 
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grupper som anses ha såväl förmåga att upprätta laboratoriet, genomföra 
testet samt ha nytta av resultaten ger en samlad bild av de professionella 
aktörer man finner inom kroppsvetandets nätverk. Här återfinner vi föl-
jande professionella kategorier: psykologer (med god kännedom inom 
neuropsykologi), idrottslärare, gymnastiklärare, speciallärare, klasslärare, 
barnläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, förskolepedago-
ger, distriktssköterskor, tandläkare, habiliteringspersonal, pedagoger, 
skolpsykologer, skolkonsulent, personal vid barnavårdcentralen. 

Det räcker dock inte med att tillhöra en viss yrkeskategori för att ob-
servationerna ska bli lyckade, det gäller även att vara väl förberedd inför 
observationen, att ha gått igenom de olika övningarna och att se till att 
alla nödvändiga redskap finns tillgängliga och fungerar. 

En annan aspekt som manualerna tar upp som viktig är balansgången 
mellan ovana och färdighet hos studieobjektet. Därför är det viktigt att 
instruktionerna till barnet är tydliga. Här ännu ett exempel från manualen 
till Griffith’s utvecklingsskalor: ”Demonstrera om barnet inte förstår vad 
det är frågan om. Stegen kan lätt beskrivas som ’hoppla-steg’ med alter-
nerande fötter, s.k. Pippi Långstrumphopp.”187

En del övningar kan få missvisande resultat genom att barnet antingen 
är för bekant med övningen i relation till den normala jämförelsepunkten 
eller för ovant med momentet, så att det inte klarar av att visa ’vad det 
egentligen kan’. Därför är det vanligt att manualen anger hur många 
gånger barnet bör träna på momentet för att testtillfället ska bli det tillfäl-
le som avspeglar barnets faktiska förmågor bäst. Men det finns ett annat 
syfte med att låta barnet genomföra övningen ett antal gånger innan själva 
observationen äger rum. I teoribildningen om effekterna av motoriska 
problem påtalas det att problemen ger sig tillkänna först när barnet är 
stressat eller trött. Därför finns det i manualerna emellanåt uppmaningar 
till testledaren att utsätta barnet för en hög belastningsnivå, så att det visar 
sin faktiska förmåga. Så här uttrycks det i manualen till Folke Bernadot-
teprovet: ”Ge barnen god tid att verkligen förstå rörelsen. Ofta avslöjas 
inte avvikelser förrän barnen blivit trötta. Låt barnen alltså träna ett par 
gånger innan det verkliga försöket.”188

Den som arbetar med hypotesen att ett visst kroppsligt fenomen fram-
träder om man utsätter barnet för krav kan i förväg inte vara helt säker på 
hur stor dos som krävs. Därför är det nödvändigt med en flexibilitet hos 
testledaren när det gäller hur många repetitioner och förändringar av do-
sen som kan bli nödvändigt.  

Barn med motoriska och andra utvecklings- och beteendeproblem upp-
täcks framför allt i en för dem krävande pedagogisk situation, där de blir 
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jämförda med och vanligen står sig slätt mot sina jämnåriga kamrater med 
normal motorisk förmåga.189

Utmattningens funktion är att förhindra att något döljs för observatören. 
Genom att definiera försöken innan det tillfälle då fenomenet blir synligt 
som övning eller uppvärmning framstår inte utmattningens effekt som en 
slump utan en förberedelse. Det tillfälle där motoriken ger sig tillkänna är 
”det verkliga försöket”, en formulering som också ger en bild av att test-
situationen innebär ett slags snapshotobservation. Manualen förmedlar 
intrycket att barnet endast betraktas och bedöms just när det utför själva 
övningen men däremot inte mellan dessa, vilket står i konflikt med att 
manualerna ofta betonar vikten av att observera hur barnen klarar av att 
bli testade, exempelvis hur de påverkas av stressen från själva testsitua-
tionen. Låt oss se på en uppmaning från ytterligare en manual. Denna 
gång en instruktion från manualen till Frostigs rörelseprov: 

Under hela prövningens gång bör man, förutom barnets rörelser, iaktta 
även hans koncentration, uthållighet, aktivitetsgrad, förståelse av instruk-
tioner, kontakt med provledaren, hur han inleder och avslutar provuppgif-
terna m.m.190

I balansgången mellan ovana och färdighet möter vi även ett mer gene-
rellt problem för ambitionen att observera kroppsligheten. Som ständigt 
gäckande för teoribyggen och design av test återfinns i manualerna pro-
blematiseringar av objektets vilja att genomföra testet. Å ena sidan ut-
trycks i manualerna att det är bra om studieobjektet är motiverat och fog-
ligt under testet, å andra sidan är det inte bra om det är för entusiastiskt 
och överpresterar.191

Det är således viktigt att gå varsamt fram i tolkningen av vad som or-
sakar att ett barn avbryter en övning under testet eftersom det kan tolkas 
på flera sätt. Trött, andfådd, dålig uthållighet, andas tungt, klagar över 
trötthet, rytm och andningskoordinationen och flåsandning är några ex-
empel på observandum från Folke Bernadotteprovets rörelsedel som kan 
användas för att beskriva anledningar till uppgivenhet. Dessa vardagliga 
beskrivningar översätts ibland också till motoriska begrepp där den dåliga 
orken eller uthålligheten kan bli till hypotonus, det vill säga svag muskel-
spänning, en beskrivning som indikerar att barnet kan vara starkt men 
inte uthålligt och som kan ge sig till känna om barnet behärskar en övning 
men ändå ger upp fortare än vad övningen föreskriver.  

Men att ge upp kan också tolkas som ett tecken på självinsikt och ovil-
jan att misslyckas. Så här formuleras det i manualen för Motoskopi: 
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Om barnet vet att det inte klarar uppgiften, är en vanlig reaktion att det 
antingen säger: VILL INTE, eller snabbt går över till annan aktivitet. Det-
ta kan felaktigt upplevas som negativism eller koncentrationssvårighe-
ter.192

Citatet sätter fingret på det komplex av variabler som måste hanteras för 
att laboratoriet ska kunna producera användbara representationer av den 
referent som hämtats in till diskursen och samtidigt framställa dessa re-
presentationer som om de förmedlar något som finns där ute. Bias ska 
undvikas genom att hålla kontroll på variablerna, samtidigt är kroppslig-
heten sällan det som visar upp sig vid det första betraktandet. Här krävs 
en förmåga att tolka observationerna för vad de är: en förmåga som ger 
kroppsvetandet något att hävda sin betydelse med, men också en förmåga 
som måste förvaltas och läras ut.   

Förmågan att se 
Så långt om hur laboratoriet ska monteras och vilka förberedelser som 
krävs för att påbörja transformationerna. Men för att transportera kropps-
ligheten in till det motoriska beräkningscentrat och där skapa inskriptio-
ner räcker det inte med ett välmonterat laboratorium samt väl förberedda 
studieobjekt och testledare. Föga kunskap kan vinnas ur observationerna 
om observatören inte vet vad som ska observeras. Ett välmonterat labora-
torium kommer snart att börja förse sina observatörer med mängder av 
data. Utan en förmåga att sortera kommer anteckningsblocken antingen 
att svämma över eller förbli tomma. Förmågan att veta vad som är ett 
relevant observandum är därför avgörande i transformationsprocessen. 
Men här ställs inte standardisering mot naturalisering utan mot kunskap 
och erfarenheten av att ha gjort tidigare observationer. Manualerna ska 
följas, men ofta framhålls också betydelsen av att observatören redan vet 
en del om kroppslighet.  

Transformationen av kroppsrörelser till motoriska inskriptioner sker 
bland annat genom att rörelserna avgränsas och definieras. Varje inskrip-
tion innebär i sig en eller flera artikulationsprocesser. I arbetet med att 
transformera ligger det också att tolka och meningsbestämma kroppsob-
servationerna. Observatörens jobb utgörs av att konstatera vad man ob-
serverar samt vilken betydelse detta tecken ska tillskrivas.  

Denna förmåga att se regleras också i manualerna. Men om vi vill för-
stå hur detta seende upprätthålls måste vi även gå utanför manualernas 
värld. I motorikens texter framhålls två olika aspekter av vad som krävs 
för att kunna se kroppsligheten. I manualerna framhålls betydelsen av att 
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administratören följer de instruktioner som pekar ut vad som är relevant 
att observera och hur det ska identifieras. Samtidigt är det vanligt att ma-
nualen betonar betydelsen av att administratören har något med sig till 
testsituationen, en erfarenhet eller förmåga som består mellan testtillfäl-
lena. Den första egenskapen av seendet, att följa det schema som manua-
len ställer upp, kan vi benämna förmågan till rätt betraktande. Betraktan-
det är en situationsbunden handling, ett seende som orienterar sig efter 
den interaktion som uppstår mellan observatören, studieobjektet och in-
skriptionsapparaterna. Den andra egenskapen av seendet, att ha med sig 
något in till observationen, kan benämnas som anläggandet av en bestämd 
blick. Blicken syftar på en stabilitet, en förmåga att identifiera likheter 
mellan nya fall och situationer. Låt oss i tur och ordning se hur betraktan-
det respektive blicken upprätthålls men också justeras i motorikens texter. 

Det är möjligt att hävda att ett vetande förutsätter ett gemensamt seen-
de, exempelvis att kroppsvetandet är beroende av att man använder sam-
ma klassificeringssystem för att ordna världen. Men diskursen är som 
sagt dubbel. Så att hävda att kroppsvetandet är det som förser kroppsve-
tarna med ett gemensamt seende är minst lika rimligt. Liksom påståendet 
att något är en del av det kroppsvetande nätverket just för att det lägger 
sig an med rätt synsätt. En tautologi protesterar den analytiske filosofen! 
Men vårt jobb här är inte att linda upp garnnystan utan att studera hur 
fixeringen av seendet hålls samman genom en rad tekniker. Att anlägga 
ett visst seende innebär i detta sammanhang inte något individuellt, utan 
att man delar något med andra. Att ha ett eget seende vore lika oanvänd-
bart som ett eget språk.  

Om vi med översättningsmodellen vill förklara varför vissa människor 
kan navigera skulle vi inte säga att det beror på att de bor vid havet, att 
det är nödvändigt för att de ska kunna få en inkomst, att det är statusgi-
vande, eller att det skulle beror på att de vill navigera. Istället skulle vi 
undersöka vilka instrument de behärskar. Om vi skulle studera vad navi-
gatörer har gemensamt riktar vi fokus mot de tekniker som gör det möj-
ligt för dem att orientera sig till sjöss. Att kunna navigera innebär att man 
vet hur man tar bäring, hur lång en sjömil är, att man kan tyda fyrens 
signaler eller vad gröna respektive röda prickar betyder. På liknande vis 
innebär kroppsvetandets seende att man kan läsa kroppen enligt ett visst 
schema: att kunna urskilja vad som är relevant och veta hur man håller 
kursen för att nå motoriken. För att detta ska vara möjligt krävs instru-
ment, kartor och regler. 
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Betraktandet
I manualen till testet Movement ABC fångas problematiken med att inte 
kunna urskilja och beskriva de tecken man är ute efter att observera. Här 
blir betydelsen av att man har optiska instrument till sin hjälp tydlig: 

Det är lätt att se när ett barn inte lyckas genomföra en motorisk uppgift. 
Det är däremot inte så lätt att exakt ange vad som gick snett. Orsakerna 
till detta har delvis att göra med hur våra vardagliga rörelser ser ut. Några 
exempel: 

Vissa handlingar utförs på mycket kort tid. När ett barn kastar 
en boll tar det mindre än en halv sekund. Detta innebär att det 
under ett enda försök är omöjligt att observera särskilt mycket 
om på vilket sätt barnet kastar bollen. 
Rörelser är svåra att beskriva med ord. Det kan behövas många 
ord för att beskriva en enskild rörelse, och det kanske ändå inte 
räcker. 
Det är inte alltid uppenbart vad barnet gör för fel, trots att han 
eller hon ser ”tafatt” ut. Vid observationer av t ex penngrepp 
kanske tl [testledaren] koncentrerar sig på fingrarna och förbiser 
att handloven är inåtroterad och handens ena sida upplyft från 
papperet, en ställning som skapar spänning i armens muskler.193

För att hantera dessa problem har man tagit ett antal aspekter i beaktande 
när man utformat vägledningen för genomförandet av testet. Här en re-
flektion över ett delprov som används för bedömning av kroppskontroll: 

För att hjälpa tl [testledaren] att göra den typ av observationer som krävs 
för att bedöma kroppskontroll har konstruktörerna försökt att beskriva 
dem på ett så enkelt och systematiskt sätt som möjligt. Varje observation 
karakteriseras i första hand av att den fokuserar tl:s uppmärksamhet på 
den del av utförandet som inte anses fungera.194

Betraktandet av barnet regleras här efter en problemorienterad logik. Tes-
tet Movement ABC är inte framtaget i syfte att kartlägga motorik i all-
mänhet, utan att upptäcka problem med barnets kroppslighet i dess var-
dag. Därför är det som mest relevant att betraktandet fokuserar det ”som 
inte anses fungera”. Vilket från början förutsätter att en viss blick an-
läggs.

Ett sådan ändamålsenlig betraktande är på inget vis unik för kroppsve-
tandet utan något som i stort sett utmärker varje professionellt seende. 
Charles Goodwin har bland annat visat hur arkeologens professionella 
seende blir möjlig genom särskilda kodningsscheman där den jord som 
grävs upp klassificeras efter ett visst färgdiagram. Detta är i sin tur utar-
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betat efter arkeologiskt orienterade frågeställningar. På så vis transforme-
ras inte bara jord till ord utan också till en ordning som ger arkeologen 
möjlighet att veta något om den plats där jorden hämtats. Med hjälp av 
schemat genereras en uppsättning data, en samling observationer som kan 
jämföras med varandra för att omskriva och skissera den värld de under-
söker.195

För att skapa ett kodningsschema för sina observationer mobiliserar 
kroppsvetandet ett av de vanligaste moderna narrativen om mänsklighet – 
utvecklingsschemat. I testerna ställs varje observandum i relation till hur 
det borde vara. Varje kroppslig förmåga ges en plats på en utvecklingslin-
je där den normalt skall behärskas. Smärre utrymme finns för avvikelser, 
och för vissa egenskaper skall det exempelvis finnas skillnader mellan 
pojkar och flickor. Förutom utvecklingsnarrativet mobiliserar kroppsve-
tandet således de två mest naturaliserade kategorierna i vår tid – skillna-
den mellan könen. 

Men förmågan att se ålder och utveckling utgör inte heller det ett 
självändamål i det motoriska beräkningscentrat. Laboratoriet sätts inte 
upp för att beräkna normalfördelningskurvor utan för att upptäcka avvi-
kelser därifrån. Det som studeras med hjälp av kroppslighetstest är till 
stor del differenser mellan kronologisk ålder och observerad prestations-
ålder. Det är till stor del denna differens som utgör de data laboratoriet 
producerar.

Som kodningsschema ger utvecklingskurvan bland annat ett över-
gripande teoretiskt raster för att klassificera observationerna, men framför 
allt fungerar den som en mall mot vilken de problemorienterade kropps-
lighetstesten kan utforma sina specifika observationsscheman. Som väg-
ledning för att kunna fästa uppmärksamhet på det som är relevant krävs 
mer detaljerad styrning genom en generell utvecklingsteori. 

Nedanstående observationsschema är avsett att fästa provledarens upp-
märksamhet på sådana inslag i rörelserna och beteendet som brukar vara 
av betydelse att iaktta. Om avvikelser hos barnet från det normala rörel-
semönstret observeras, kan man eventuellt ytterligare kontrollera kvalite-
ten i hans rörelser genom att utföra de i schemat angivna ”eventuella” 
kontrollerna.196

Nedan ser vi i en kopia av hur detta observationsschema är utformat i 
praktiken. Det gäller för prov 5, ”Stående längdhopp”, och syftar till att 
mäta hur långt barnet kan hoppa jämfota. Tre försök är tillåtna. 
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Figur 3: Delprov 5 ur Frostigs rörelseprov: Stående längdhopp.197

Blicken
En reglering av betraktandets fokus garanterar inte ett igenkännande. 
Kodningsschemat kan skapa rutiner och systematik i betraktandet men 
identifikationen förutsätter i många fall också att observatören har förmå-
gan att känna igen. Samtidigt som manualerna reglerar betraktandet med 
hjälp av dessa optiska instrument, utrycks betydelsen av att observatören 
också har en blick för kroppslighet. I följande exempel hämtat från ”Mo-
torisk träning för tumlare och fumlare” mobiliseras blicken genom att 
observatören uppmanas dokumentera något man kallar för ”generella 
intryck”. 

6. Generella intryck 
6.1: Generell motorisk aktivitet: Allmänna intryck av a) aktivitetsnivå 
(hyperaktivitet, motorisk oro, petighet, koncentration, lättstörd, trötthet) 
och b) utförandet av allmänna dagliga praktiska färdigheter under hela 
testningen som t ex av – och påklädning, knyta skosnören, sätta sig, lägga 
sig, resa sig, öppna och stänga en dörr, hantera småsaker (blyertspenna, 
tändsticker, papper, elektrisk kontakt mm). 
6.2: Gång, hållning: Bedömning av vanlig gång och löpning, gång på hä-
larna, på tårna, på utsidan av foten, ev gång i trappor. Allmänn bedöm-
ning av hållningen i ståendet, framåtböjd under gång eller i någon av de 
andra uppgifterna. 
6.3:Medrörelser: Bedömning under hela genomgången av uppgifterna. 
Särskilt när det gäller diadokokinesi, reciprok koordination, fingeropposi-
tion. Medrörelser i symmetrisk kroppsdel, i kroppen som helhet och i an-
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siktet uppmärksammas. Dessutom uppmärksammas ev små ofrivilliga rö-
relser eller kvarvarande primitiva reflexer och rörelsemönster (t ex Tonis-
ka halsreflexerna). 
Kvantitativ värdering: Omöjligt att göra en kvantitativ bedömning 
här.198

Att notera de generella intrycken ställer andra krav än att följa de stan-
dardiserade observandum som pekas ut i manualen. Här krävs en erfaren-
het av att ha studerat kroppslighet tidigare, och för den som inte haft till-
fälle att skaffa sig den erfarenheten erbjuds en rad tekniker för att kunna 
ställa det egna betraktandet i relation till en extern blick.199

Michael Lynch och John Law har visat hur observationslistor och gui-
deböcker för fågelskådare kan kalibrera blicken genom att upprätta listor 
för dokumentation och illustrationer för identifikation. Även om dessa 
guider har en del olikheter sinsemellan finns några betydelsefulla moment 
som de har gemensamt. Bland annat skapar de ett slags naturalistisk 
överenskommelse mellan manualen och dess brukare om att det som ska 
observeras finns ”där ute” och att det är möjligt att identifiera och namn-
ge. Dessutom skapar manualerna en auktoritet genom att definiera ”the 
state of the art” för vilka klassifikationer som är relevanta. Genom an-
vändandet av illustrationer skapas även en form av visuell teori för repre-
sentation och igenkännande. Och genom sitt strategiska användande av 
texter i form av rubriker, bildtext och förklaringstext pekas relevanta 
observandum ut.200

Som i fågelskådandets guideböcker finner vi inom kroppsvetandet tex-
ter som syftar till att identifiera barn med en viss diagnos, ett visst syn-
drom, eller barn som är klumpiga eller hyperaktiva. Dessa texter använ-
der likt fågelguiderna ett antal visuella och diskursiva metoder för att 
läsaren ska kunna tillgodogöra sig ett slags teoretisk erfarenhet av att 
kunna se och känna igen. En av de metoder som används är fallbeskriv-
ningar. De kommer inte sällan i kluster, två till fyra olika beskrivningar 
som alla utgör exempel på hur en diagnos eller ett problem med en viss 
förmåga kan ta sig något varierande uttryck. Tillsammans skapar de dock 
en kärna. Det som skiljer fallbeskrivningarna åt försätts således i bak-
grunden och det gemensamma lyfts fram som det betydelsefulla.  

Fallbeskrivningen skapar erfarenhet på flera sätt. Den kan rikta upp-
märksamheten mot likheterna trots olikheterna. Genom att skildra hur 
barn som är klumpiga, hyperaktiva, eller passiva har problem med exem-
pelvis den dynamiska balansen visar fallbeskrivningen hur samma obser-
vandum kan urskiljas ur olika fall och studieobjekt. Fallbeskrivningen 
arbetar med detaljen och det specifika i ett generaliserande syfte. Genera-
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litet blir nödvändigt för att skapa relevans, medan detaljerna och det per-
sonliga skapar trovärdighet och substans i beskrivningen.  

Fallbeskrivningen arbetar bland annat genom att observatören ska 
kunna känna igen vissa situationer. Här följer åter fallbeskrivning av Su-
sannes som vi mötte i avsnittet om kroppshållning som samlingsplats, nu 
ackompanjerad av det föregående och det efterföljande stycket i beskriv-
ningen av vad som anses typiskt för henne. 

Susanne, 10 år, stör aldrig. Hon bara finns i klassrummet. Hon har svårt 
att komma igång med nya arbetsuppgifter, ger sig inte gärna på dem för-
rän hon får en vuxen vid sin sida som ger henne stöd. Kommer hon väl 
igång, störs hon inte av att andra stojar runt omkring henne, eller av att 
skolklockan ringer ut för rast. 

Susanne är lång för sin ålder och spensligt byggd. Hennes rörelser är kan-
tiga, vilket särskilt märks när hon hoppar eller springer. När hon är stilla, 
står hon ofta hopsjunken med sänkta, lite framåtskjutna axlar, armarna 
hänger rakt utmed kroppen, handryggarna är vända framåt, hon putar med 
magen och har en tydlig svank. 

Hennes röst är svag, uttalet slappt och det händer ibland då hon är uppta-
gen av ett arbete att hakan blir våt av saliv som sipprar ner från hennes 
underläpp. Hon sväljer inte automatiskt när det behövs, hon måste påmin-
nas om det, i synnerhet då hon är koncentrerad på en uppgift.201

Det ska vara möjligt för lärare, föräldrar, sjukgymnaster och psykologer 
att med hjälp av Susanne se något motsvarande hos andra barn under 
deras blick. En förutsättning för att det ska lyckas är att beskrivningen 
balanserar mellan det specifika och det generella. Susanne skall här re-
presentera såväl sig själv som något typiskt.  

Detta genomförs genom att beskrivningen riktar in sig på tre generella 
problemområden. Först beskrivs Susannes oförmåga att korrekt avväga 
sin koncentration. Därefter följer en beskrivning av hennes fysiska fram-
trädanden. Och slutligen följer en beskrivning av hennes förmåga att kon-
trollera kroppen i rummet. Dessa tre kategorier – den balanserade fokuse-
ringen, estetiken och etiketten återfinns återkommande i fallbeskrivningar 
av problematiska skolbarn. Genom att ringa in dessa problemområden 
kan andra barn kännas igen samtidigt som Susannes egna särskildheter 
kan fångas. Det retoriskt ideala är att beskrivningen balanserar mellan att 
referera till de generellt typiska dragen samtidigt som den visar att Su-
sanne här inte är en fabricerad idealtyp utan ett fall från verkliga livet. 202

Vi ser hur utvecklingsschemat mobiliseras i beskrivningen genom att 
det avvikande ställs i relation till Susannes ålder. Det är relativt antal 
levda år som spillandet bedöms som klumpigt och sittställningen som 
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slapp och hängig. Normalfördelningen i samarbete med utvecklingsteore-
tiska mallar ger förutsättningarna för att beskriva Susanne som ”lång för 
sin ålder”. Samtidigt kan hennes rörelser ses som ”kantiga” i kontrast till 
idealet om det mjuka och följsamma, ett ideal som under en lång period 
präglat framför allt den kvinnliga rörelsen, exempelvis formulerad som 
grace eller elegans.203 Vi ser i exemplet hur Susanne även beskrivs som 
”hopsjunken” med ”framåtskjutna axlar” och ”tydlig svank”, former som 
används för att beskriva kroppshållningen. 

 Om vi läser denna beskrivning i sin helhet som en akt för identifiering 
kan vi börja med att urskilja hur problemet formuleras. Det tar sig uttryck 
i att Susanne har svårt att ”komma igång” med skolarbetet. Men när hon 
väl är koncentrerad är hon istället knappt förmögen att bryta denna kon-
centration. ”Komma igång” är en beskrivning som kan fungera rätt väl 
förutsatt att man känner igen situationen. Det är troligtvis ganska enkelt 
för flertalet lärare att känna igen barn som har svårt att ”komma igång”. 
Men så fort man inte ges privilegiet att kunna jämföra barn i en skolmiljö 
med varandra kan det tänkas att denna beskrivning blir svårare att enas 
om. Här finns en risk att ordningen mellan blick och språk kan variera 
mellan föräldrar och olika professionella grupper.  

Beskrivningen av kroppens former och rörelsernas mönster stärker 
identifieringen. Den som tvekar inför igenkännandet av tecknet ”komma 
igång” kan söka stöd i den ihopsjunkna ställningen och den tydliga svan-
ken. Skulle det trots detta råda osäkerhet om hur det man observerar bör 
kategoriseras torde den droppande saliven radera alla tvivel på att det 
barn man samtidigt ser har samma tillhörighet som Susanne. Kroppsil-
lustrationerna stöder de ’mjuka’ variablernas osäkerhet. De kroppsliga 
tecknen utgör i sammanhanget en retorisk funktion i arbetet med att for-
mulera en faktamässig beskrivning. 

Utöver fallbeskrivningarna finner man i materialet även visuella illust-
rationer av kroppslighet för att förmedla erfarenhet. Här finner vi bland 
annat fotografier av barn i olika positioner eller utförande olika övningar. 
Men minst lika vanligt är det att illustrationerna av kropplighet är teckna-
de. Dessa teckningar skiljer sig i sin tur i varierande utsträckning när det 
gäller naturtrogenhet. Ibland eftersträvas i stort sett en fotografiliknande 
avbildning där avidentifieringen framstår som anledning till att man valt 
avtecknandet istället för fotografiet. Men här finns också stora mängder 
illustrationer som på inget sätt strävar efter en fotografisk likhet. Det kan 
vara streckgubbar, eller naivistiskt tecknade figurer som står i poser eller 
utför rörelser. I John Law & Michel Lynch studie av fågelskådningsma-
nualerna påvisar de några av fördelarna med att undvika den fotografiska 
representationen för att kunna betona bestämda inslag i representationen. 
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A photograph is a record of a fleeting instant; a drawing is a composite of 
the artist’s experience. The artist can edit out, show field marks to best 
advantage, and delete unnecessary clutter.204

Teckningen kan bättre än fotografiet förstärka och ta fram det som är 
relevant att observera. Rörelser kan fångas i rätt ögonblick eller avbildas 
så att rörelsens omfattning framgår. I den tecknade bilden kan erfarenhe-
ten av många observationer läggas samman i en typisk representation. 
Fotografiet kan möjligen fånga betraktelsen, men med en teckning kan 
blicken mycket enklare införlivas genom att illustratören förmedlar rätt 
erfarenhet av observationer. Teckningens funktion är således inte att i 
första hand vara naturalistisk utan att förstärka möjligheten till jämförel-
ser och identifikation. 

I figur 4 ser vi exempel på det Law och Lynch kallar för manualens 
strategiska användande av text. Till en illustration som på inget sätt avser 
vara naturtrogen utan istället överdriver de observandum som är av bety-
delse att kontrollera fungerar den bifogade texten som stöd för att den 
enkla figuren betraktas på rätt sätt. Här finner vi tre nivåer av text. Den 
övergripande rubriken ”Hypotonus” definierar vad dessa olika observan-
dum är tecken på. Beskrivningarna som omgärdar illustrationen pekar ut 
vad som är observandum, medan texten vid sidan av instruerar observatö-
ren i dennes betraktande av hur ”samma” tecken (hypotonus) kan ta sig 
utryck om situationen och positionen förändras från det statiska läge som 
illustrationen avser. 

Figur 4. Illustration av hypotonus i manualen till motoskopi.205
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Från seende till poäng 
Vi har nu sett flera exempel på laboratoriets möjlighet att kunna produce-
ra representationer. Vi ska nu som avslutning på detta kapitel ta oss an 
det sista momentet i den transformationsprocess som kroppslighetstestan-
det innebär. Mycket av de anvisningar vi studerat riktar sig till förmågan 
att dokumentera kroppslighet. Sista steget efter att ha monterat laborato-
riet, samlat in och lärt sig se kroppsligheten samt transformera den till 
motoriska data går via protokollet. Protokollet ställer den avgörande frå-
gan till observatören: Vad är det du ser? Protokollet är ett dokument som 
varken tål luckor eller tveksamheter. Genom sin utformning tvingar det 
fram ett omdöme.  

Många observationsscheman innefattar moment av bedömningar och 
är i praktiken också protokoll. I figur 5 ser vi ett exempel på hur flera 
dimensioner av laboratoriearrangemang som vi studerat samlas i samma 
dokument. 

Figur 5 Observationsschema för rörelseprovet i FBH-provet.206

Det sista steget i testandet utgörs av att räkna samman poängen, jämföra 
bedömningarna, värdera utsagorna och dra slutsatser. För att testet eller 
observationen ska kunna jämföras med andra observationer utförs vanli-
gen en ”matematisering” av studieobjektets representationer.207 Det som 
kommer ut ur protokollet ska utgöra ett resultat, ett värde, och vägen dit 
går över en operationalisering av kroppstecknen. I manualen till Folke 
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Bernadotteprovet kan vi läsa att avvikande hållning, stela armar, spänd 
hållning, låsta axlar, hållningen som snabbt urartar och barn som tumlar 
bakåt skall ge två avvikelsepoäng, medan bakåtskjutna skuldror, höjda 
axlar men god hållning skall ge en avvikelsepoäng. Dessa värden förs 
sedan samman med värden från andra tester, och summan av avvikelse-
poängen markerar underlaget för diagnos. 

En del tester har observatörens kategorisering som slutprodukt. I mo-
toskopitestet har testledaren genom sina observationer exempelvis möj-
lighet att placera barnet i fyra olika kategorier. Observera att samtliga 
syftar på någon form av differens från den standardiserade normalförmå-
gan:

Omogen motorik: När barnet rör sig på ett normalt sätt men inte 
har färdigheter motsvarande barnets ålder. 

Ojämn motorisk profil: Barnet har olika grader av eftersläpning. 

Ojämn motorisk prestationsförmåga: Klarar vissa saker hemma 
men inte i skolan, eller tvärt om. 

Avvikande motorik: När barnet rör sig på ett ofördelaktigt sätt, 
som försvårar eller hämmar vidare utveckling.208

För de flesta test är dock en matematisering sista transformationssteget. I 
vissa fall är det en kort länk där prestation direkt transformeras till poäng. 
Här ett exempel från Nepsy:  

Tid 60 sek, 1 poäng för varje 10-sekundersperiod utan rörelse. Max 6 po-
äng.

2 poäng för ingen märkbar avvikelse, 1 poäng för avvikelser inom 20 gra-
der, 0  poäng för avvikelser över 20 grader. 

Ibland går vägen till en numerär representation över beskrivande bedöm-
ningar vilka motsvarar ett visst numeriskt värde. Så är till exempel fallet i 
Movement ABC där observatören ska protokollföra hur bra och hur ofta 
med hjälp av alternativen: 

Mycket bra, OK, Nästan, Inte alls  
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Sällan, Då och då, Ofta 

Men mer vanligt är att transformationskedjan istället går över flera steg. 
Vi kan följa förändringslänkarna genom några nedslag i manualen till 
Griffiths utvecklingsskalor: 

Om barnet klarar minst fyra hoppsasteg (två hopp på varje fot) godkänns 
uppgiften. /…/ För att godkännas ska barnet hoppa minst fyra steg i följd 
med riktigt utförande som på skissen här. Barn som hoppar vartannat steg 
rätt och vartannat fel underkänns här. Barn som hoppar med en blandning 
av ett och två hopp på varje fot får godkänt endast om däri ingår fyra rik-
tiga steg i följd. Om barnet slutar hoppa mitt i en serie hopp räknas detta 
som ett försök. När han börjar hoppa igen räknas det som andra försöket. 

Barnet placeras in på den nivå där han klarar 6 uppgifter i rad så högt upp 
på skalan som möjligt. 

Varje godkänd poäng ger ett råpoäng. Dessa ackumulerade ger dels ett 
värde som kan förvandlas till utvecklingsålder. Exempelvis ger 54 poäng 
på A-skalan utvecklingsåldern 24 månader i motorik. 

Råvärden kan också förvandlas till staninepoäng. 

Genom att dividera utvecklingsåldern med den kronologiska åldern får 
man fram utvecklingskvoten. Som ett medelvärde ur dessa får man sedan 
fram en generell utvecklingskvot.209

Poängen av de olika delproven eller uppgifterna samlas sedan för att 
eventuellt bearbetas med diverse statistiska metoder för att komma till-
baks i egenskap av ett indexvärde. Den poäng som får i uppdrag att repre-
sentera prestationsålder förs med beaktande av kön in i schemat över 
utvecklingskurvan. Genom att jämföra med barnets kön och kronologiska 
ålder kan differensen mot den standardiserade tabellen bestämmas – slut-
ligen har testet transformerat kroppslighet till data för det väntande skriv-
bordsarbetet.
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Skrivbordsarbete

Inskriptioner
Enligt kroppsvetandets repertoar är det i laboratoriet som jobbet med att 
definiera kroppsligheten genomförs. Det som sker före och efter laborato-
riet, eller med cirkelmetaforiken: det som sker i de andra looparna, är för 
kroppsvetandet inte av betydelse för vilken kroppslighet som kommer att 
bestämmas. Att rikta uppmärksamhet mot den problematiska kroppslig-
heten och att beskriva den i ord har inget med det faktakonstruerande 
arbetet att göra.  Men denna text resonerar annorlunda. Här utgör labora-
toriet bara en av de nödvändiga loopar som konstruerar och håller fakta-
konstruktionen vid liv. I detta kapitel ska vi studera ytterligare en loop i 
form av arbetet med att beskriva och dokumentera kroppsligheten. Vi ska 
i detta kapitel framför allt rikta fokus mot betydelsen av hur dessa be-
skrivningar utformas för att påståendet om kroppsligheten kan framställas 
som fakta om barnet.  

Ett grundantagande i denna ansats är att varje beskrivning utgör en re-
torisk handling som bär på ontologiska anspråk. Att beskriva innebär 
alltid att välja vad som ska beskrivas och hur.210 Utgångspunkten är att 
allt skulle kunna beskrivas annorlunda och att varje beskrivning är reto-
risk i den meningen att beskrivaren väljer att göra vissa aspekter relevanta 
medan andra möjliga aspekter utesluts. Att beskriva något på ett visst sätt 
innebär alltid också att man i någon utsträckning underkänner alternativa 
beskrivningar, och för att den egna beskrivning ska bli trovärdig måste 
dessa alternativ framstå som mindre korrekta eller relevanta.  

När observationerna av kroppsligheten lämnat laboratoriet i egenskap 
av värden, poäng eller andra bedömningar förs de till skrivbordet. Det är 
från skrivbordet som utsagorna om kroppsligheten kommer att författas 
och skickas iväg för att sammanlänkas med andra beskrivningar av bar-
net. Om motoriken utgör kroppsvetandets begreppsliga och beräknande 
centrum, utgör skrivbordet rumsligt ett motsvarande centrum för produk-
tionen av kroppslighetsbeskrivningar. Det är för att kunna föras till skriv-
bordet som kroppslighet transformeras till mobila enheter och det är där 
som kroppsvetandet översätts till olika sammanhang. På samma sätt som 
vi använder oss av laboratoriet som en metafor för att etablera ett visst 
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seende ska vi använda skrivbordet som metafor för all form av textpro-
duktion där kroppslighet formuleras.  

Vad är det då som kommer till skrivbordet från laboratoriet? Är det 
fakta om kroppsligheten? Är det fakta om motoriken? Är det fakta om 
barnet? Det som anländer från laboratoriet ska vi här studera som inskrip-
tioner, dokument bestående av siffror, diagram och observationsanteck-
ningar, vilka inte är låsta till ett visst påstående, utan ett dokument som 
kan mobiliseras som argument för olika beskrivningar beroende på till 
vad det används och hur de kombineras. Inskriptionen utgör en kraftlös 
enhet utan förmåga att på egen hand uträtta något. Först när dessa inskrip-
tioner refereras som argument för något och kopplas samman med andra 
beskrivningar får de en kraft att agera. Inskriptionen tar med sig arbetet 
från laboratoriet till skrivbordet och skapar där möjlighet att skapa bety-
delser av kroppstecknen.

Arbetet med att sätta upp instrument, göra avläsningar, bygga koordinat-
system, skifta ut och in, transkribera meddelanden, etablera överens-
stämmelser, är vad som erbjuder innebörd.211

Som citatet av Latour poängterar är kroppslighetens innebörd inget som 
kommer av sig självt ur laboratoriet utan något som erbjuds, ett erbjudan-
de som måste förvaltas för kroppsligheten ska få en betydelse. Det blir 
arbetet vid skrivbordet som avgör om det är meningsfullt att montera ett 
laboratorium och skapa sammanhang där man kan få gehör, snarare än att 
det meningsfulla kommer från laboratoriet och återges via skrivbordsar-
betet. Med inskriptionen kan laboratoriearbetet ordnas och systematiseras 
så att listor för jämförelser kan upprättas.  

Tack vare inskriptioner, är vi i stånd att överblicka och kontrollera en si-
tuation i vilken vi är försänkta, vi blir överlägsna det som är större än vi, 
och vi är i stånd att synoptiskt samla ihop alla handlingar som har spritts 
ut under många dagar och som vi sedan glömt bort.212

Arbetet med att sammanställa inskriptionerna till listor är en av metoder-
na för att skapa innebörd i kroppstecknen. En lista förutsätter att någon 
form av ordning konstrueras. Ska inskriptionerna sammanställas efter 
person, kön, ålder eller kanske i kroppsanalytiska kategorier som koordi-
nation, balans eller muskeltonus? Olika ordningar skapar olika möjlighe-
ter till jämförelser och konstruerar därmed också potentiellt olika inne-
börder i de tecken som ringats in som relevanta.  

Det som kommer till skrivbordet från laboratoriet kan med översätt-
ningsmodellens hjälp alltså förstås som olika typer av inskriptioner, men 
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vad är det som lämnar samma plats och vart tar det vägen? I stora drag 
kan man urskilja två typer av utsagor som produceras på denna plats. Den 
ena typen riktar sig utåt mot publiken och kroppsvetandets allierade. Den 
består av utsagor som avser att mobilisera fler aktörer till nätverket ge-
nom att påvisa betydelsen av att veta något om kroppsligheten. Här finner 
vi bland annat vetenskapliga texter i form av artiklar och böcker, debatt-
artiklar och populärvetenskapliga artiklar som alla mobiliserar inskriptio-
nerna i syfte att skapa nya förbindelser, ökad relevans och mer gehör. 
Något vi redan sett flera exempel på i kapitlet ”Att upprätta förbindelser”. 
Den andra formen av utsagor som produceras riktar sig istället inåt i nät-
verket för att där skapa fler förbindelser mellan redan etablerade aktörer. 
I denna produktion författas dokument med rubriker som utlåtanden, 
bedömningar och remissvar, en textproduktion som dels skickas mellan 
olika kroppsvetare, dels samlas i en personakt. I detta kapitel ska vi stu-
dera dokument som samlats i personakter. Det är en materialtyp som inte 
är avsedd att läsas av ’utomstående’ och som till stor del utgör en egen 
textgenre.

Innan vi går vidare med att studera denna produktion av utsagor ska vi 
först stanna upp för att reflektera över denna avhandlings egen textpro-
duktion. Det har möjligen smugit sig in en konsekvens av framställningen 
som kan ge intrycket av att kroppsvetandet utgör ett välsmort maskineri 
som suger upp aktörer från olika håll och tar sig an allt fler frågor – ett 
maskineri som till synes producerar motoriska fakta på löpande band. 
Men det är ingen linjär produktionsprocess vi studerar, utan ett cirkula-
tionssystem. I detta kapitel ska vi dock byta perspektiv på denna livsupp-
rätthållande apparat. Istället för att betrakta den från ovan likt en anato-
misk karta ska vi ge oss in i venerna och artärerna och följa med på de 
motoriska inskriptionernas syresättande resa.  

Utlåtandets genre 
Inom kroppsvetandets praktiker utgör en personakt inte sällan detsamma 
som en medicinsk journal. De inskriptioner som följer av att skolbarns 
kroppslighet observeras i laboratorier placeras framför allt i sjuk- och 
hälsovårdsjournaler och i skolhälsovårdsjournaler, två dokumentsamling-
ar som dessutom ofta interagerar med varandra. De dokument och an-
teckningar som författas vid kroppsvetarens skrivbord organiseras genom 
ett handlingsorienterat rubriceringssystem. Vanligen utgörs huvudrubri-
ken av medicin-, hälso-, skolhälsovårdsjournal. På nästa nivå finner vi 
rubriker som journalblad, utlåtande, anteckningar eller bedömningar. 
Andra handlingsorienterade dokument vi finner i journalen är intyg eller 
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information till skola, föräldrar eller myndigheter, bland annat försäk-
ringskassan eller socialtjänsten.  

Till journalen förs regelbundet beskrivningar av barnet som produce-
rats av olika kroppsvetare. Många av dessa bidrag formuleras efter begä-
ran av andra kroppsvetare. Det kan till exempel vara fråga om ett remiss-
svar på en fråga, eller del i ett åtgärdsbeslut, något som kan levereras i 
egenskap av ett utlåtande. Utlåtandet och dess närliggande litterära for-
mer är i likhet med manualen handlingsorienterade diskursiva produkter 
som anpassas efter vem de riktar sig till.  

En genomgång av journalernas olika dokument kan kanske te sig trivi-
al. Men utgångspunkten för en handlingsorienterad diskursanalys är att 
beskrivningarna är anpassade för det sammanhang där de används och 
den funktion de där ska fylla. Då kan det vara stor skillnad i vad som är 
relevant att beskriva och hur det skall göras. När någon fyller i en journal 
riktar sig texten till en annan aktör som har tillgång till samma akt. Detta 
innebär att vissa kunskaper kan tas för givna. Av materialet att döma 
förutsätts ofta att andra läsare förstår medicinska facktermer och olika 
förkortningar av ord. När man ska börja analysera beskrivningar som 
handlingar är det alltid viktigt att man beaktar aspekter som vem eller 
vilka beskrivningen riktar sig till och i vilket sammanhang den produce-
rats. När det gäller journaltext kan  man exempelvis använda sig av do-
kumentens rubriksättning. I det aktuella materialet förkommer bland an-
nat dokument med rubriken journalblad, utlåtande, anteckning, intyg, 
bedömningar och remissvar.  

Ett utlåtande tar inte sällan sin början genom ett formulerande av upp-
draget, vanligen en förfrågan från någon annan kroppsvetare. Exempel-
vis: Orolig och hyperaktiv pojke. Damp? Uppdraget kan således ses som 
en önskan om kategorisering genom exempelvis fastställandet av diagnos. 
Det efterföljande utlåtandet utgör då slutet på den process som inleds med 
laboratoriet. Men ett utlåtande från en kroppsvetare kan samtidigt utgöra 
starskottet för att upprätta ett nytt laboratorium och genomföra nya un-
dersökningar hos en annan kroppsvetare. Att tala om utlåtandet som ett 
slut är bara möjligt så länge man avgränsar akten vad det gäller tid och 
objekt. Ett utlåtande om ett barn kan exempelvis innebära att nya frågor 
ställs om andra barn.   

I de medicinska journaler som samlats in från ett barnhabiliteringscen-
ter och studerats för detta arbete skrivs mycket om kroppslighet. Men det 
skulle krävas skygglappar för att kunna påstå att det som sker i journaler-
na enbart utgör beskrivningar av kroppslighet. Snarare är det så att en rad 
olika aktiviteter är möjliga att urskilja i varje utsaga och referenser till 
motorik används för olika handlingar. Beskrivningar av motorik begrän-
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sas alltså inte till att konstruera kroppsfakta i journalerna utan kan också 
ingå i andra aktiviteter. Diskursiv motorik som ansats innebär bland annat 
att vi bör vara lyhörda för dessa aktiviteter och inte lägga ett allt för 
tvingande raster över vad som ’pågår’ när vi tar oss an materialet. Vi 
studerar journalen som en arena där det är möjligt att uträtta flera saker 
parallellt, bland annat konstruera fakta om barnets kroppslighet som kan 
mobiliseras i olika påståenden. Det vore en allt för enkel analys att skapa 
en kausal länk mellan produktionen av motoriska inskriptioner och kon-
struktioner av problematiska barn. Det ena föranleder inte självklart det 
andra. Vi behöver alltså finna ett annat sätt att skildra den relation som vi 
antar finns dem emellan.  

Den medicinska journalen utgör på många sätt en egen genre. Den ba-
seras på ett kollektivt och cirkulerande författarskap. Bidragen i journalen 
har dock alltid en kronologisk ordning i bemärkelsen att de är daterade. 
Men det är inte nödvändigtvis en kumulativ produktion i meningen att det 
som skrivs in först utgör frågor som uttrycker osäkerhet och det som 
skrivs sist utgör svar på dessa frågor. Journalens uppdatering påminner 
snarare om ett författande av en reseguide. När någon undersökt en 
kroppslighet antecknas de egna observationerna samtidigt som tidigare 
skildringar används som kontrast för den egna observationen. Den senas-
te kroppsvetaren som undersökt kroppsligheten talar om vilka platser den 
besökt och vilka färdmedel som använts. I beskrivningarna används utsa-
gor om tid retoriskt. Antingen genom att konstatera att någon plats har 
förändrats sedan ett tidigare besök, eller att allt är sig likt trots att åren 
gått och en viss utveckling hade varit förväntad. 

Den som bidrar med text i journalen erbjuder sin röst som en represen-
tant för en professionell tillhörighet, och det är också möjligt att urskilja 
en ordning mellan bidragen i för hållande till vem som skriver under. Den 
metaröst som samlar in och kommenterar de olika bidragen över tid till-
hör vanligen läkaren. Sjukgymnaster, logopeder, arbetsterapeuter, kurato-
rer och psykologer framträder i journalen som specialiserade blickar – 
utan förväntningar på sig att lyfta blicken till barnets helhet. Dessa pro-
fessionella kategorier refererar inte till varandras utlåtanden och bedöm-
ningar i särskilt stor utsträckning. När så görs är det oftast för att någon 
skickat ett ärende vidare eller att man arbetar tillsammans i ett team. När 
det gäller läkarutlåtanden finner man i materialet dock ofta övergripande 
och summerande kommentarer där aktens övriga författare framställs som 
perspektivbundna specialiserade blickar. Om vi fortsätter jämförelsen 
med reseguiden tar läkarutlåtande ofta redaktörens roll och samlar in de 
olika bidragen för att presentera en samlad beskrivning av hur denna 
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kroppslighet ter sig för närvarande och vilken historisk utveckling den 
haft.

Betraktat i ett institutionellt-rumsligt-organisatoriskt perspektiv utgör 
journalen ett fysiskt eller digitalt dokument som skickas mellan olika 
kroppsvetare. Men vi ska i detta kapitel inte följa journalens förflyttning-
ar. I vår analys får journalen ligga stilla medan det som skickas iväg och 
kommer tillbaks är kroppsvetare, argument, frågor och svar. Ställer vi 
frågor enligt översättningsmodellen blir journalen framförallt intressant 
som ett material där man kan studera en regelbunden produktion av 
kroppslighetsbeskrivningar som en länk i transformationskedjan där de 
motoriska inskriptionerna kan mobiliseras.  

Konstruerade och konstruerande beskrivningar 
Journalen kan i princip inte säga oss något om vad som sker i praktiken 
eller avgöra huruvida utsagorna om kroppsligheten stämmer med det som 
konstruerats i laboratoriet. Materialet låter oss inte studera de undersök-
ningar som genomförts annat än genom hur de beskrivs i journalen. Men 
detta behöver inte ses som ett problem. Materialets begränsningar kan 
också hjälpa oss att hålla tungan rätt i mun genom att undvika att kon-
struera en egen realistisk referensram mot vilken orden kan ställas. Po-
ängen med en diskursiv motorik är inte att jämföra ord och handling. Vårt 
fokus är istället hur kroppslighetsbeskrivningarna är konstruerade, vad 
utsagorna konstruerar i journalerna och hur de gör det.  

I fall där det kan finnas flera åsikter och potentiella kontroverser kan 
designen av en beskrivning framställa ett viss betraktande som logiskt, 
självklart eller givet och på så sätt påverka olika beslut utan att behöva 
demonstrera sin egen vilja eller ambition. Sällan är dock beskrivningar så 
väldesignade att de inte kan misstänkliggöras. Att erbjuda hjälp eller på 
annat sätt vara generös kan undermineras genom att påpeka eventuell 
egen vinning för den som vill hjälpa till. Men det är återigen viktigt att 
betona det handlingsorienterade perspektivet i ett sådant påpekande. Det 
intressanta med en analys av diskursiv motorik är att beskrivningar kan 
betraktas med en sådan misstanke samt att en viss design kan agera för att 
undvika den. Det är inte huruvida det fanns någon baktanke, misstanke, 
eller annan tanke som vi avser avslöja med denna ansats.213

Inom den handlingsorienterade diskursanalysen har man utvecklat en 
hel arsenal av begrepp som försöker fånga olika procedurer och resurser 
för att agera genom beskrivningar. Inom den diskursiva psykologin är det 
till stor del frågan om importerade verktyg från konversationsanalys och 
etnometodologi som får till uppgift att belysa konstruktionsprocesser. 
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Därmed är det som regel begrepp som är framtagna för att analysera 
språk i interaktion. Dessa verktyg är dock ofta tillämpbara även på mate-
rial som interaktionistiskt är mer långsamma än samtalet. Låt oss göra en 
inventering av dessa begrepp och se vilka som kan komma till använd-
ning i vår analys av journalmaterialet. 

Potter skiljer ut två olika grupper av resurser som kan användas för att 
konstruera fakta och realism i beskrivningar. Dels en uppsättning resurser 
som arbetar med beskrivarens identitet, dels en uppsättning som kan an-
vändas för att skapa distans – ett oberoende mellan beskrivaren och det 
som beskrivs.214 Ingen av dessa resurser ska dock betraktas som någon 
trollformel med vilken man kan förvandla ett påstående till fakta, samtli-
ga kan såväl uppbygga som underminera graden av modalitet i beskriv-
ningen.

Låt oss först se på några resurser som kan användas för att framställa 
berättaren i en (o)fördelaktig position. Ett sätt att underminera trovärdig-
heten i någons utsaga är att påvisa att de har ett eget intresse att bevaka. 
Varje beskrivare står inför dilemmat att kunna anklagas för att bevaka 
sina egna intressen och behöver för att verka trovärdig därför påvisa att 
utsagan inte grundas i ett sådant motiv. Ett annat sätt att underminera 
trovärdigheten i en persons beskrivning är att klassificera dennes beskriv-
ning som något förväntat. En viss persons klagomål kan exempelvis un-
dermineras genom att påpeka att denna person alltid brukar klaga. Protes-
ter från en anställd kan undermineras genom att påpeka att den anställde 
tillhör en personalkategori vilka aldrig är nöjda eller som alltid motsätter 
sig förändringar och vars klagan därför inte är lika relevant att ta hänsyn 
till.

Men en sådan underminerande resurs kan också vändas till beskriva-
rens fördel. Genom att beskrivaren till exempel påvisar att han eller hon 
reflekterat över sitt tidigare beteende eller vad personer som delar samma 
kategori brukar säga kan det förväntade vändas till fördel. För att undvika 
att få sin beskrivning underminerad kan personen till exempel påstå att 
han eller hon först var skeptisk till vad den upplevde men till slut var 
tvungen att inse att saker och ting förelåg på ett visst sätt. 215 Den som 
beskriver något på det sätt som är förväntat kan således kompensera ge-
nom att framställa beskrivningen som resultatet av något som man för-
sökte förneka men där detta inte gick. Den klagande föräldern säger kan-
ske: – Jag vet att föräldrar till hyperaktiva barn brukar beklaga sig, men i 
vårt fall är det verkligen nödvändigt att få hjälp. Eller den anställde: – På 
vår avdelning har man länge protesterat mot orättvisorna utan resultat och 
därför är jag ännu en gång tvingad att påpeka problemen med det nya 
förslaget.
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Dessa exempel påvisar även en annan trovärdighetskonstruerande 
resurs, nämligen att tillskriva beskrivaren medlemskap i en kategori som 
är eller inte är sanktionerad att veta om det som beskrivs. Dels kan det 
vara frågan om en trovärdighet som följer av en viss kunskapsposition 
eller relation till det som beskrivs. Dels kan det vara frågan om att skapa 
distans till det man återger. Att upprätta distans mellan den som beskriver 
och det som beskrivs kan, likt reflektionen över sitt förväntade beteende, 
också fungera som resurs för att en beskrivning ska framstå som neutral 
och trovärdig. Att vara emotionellt engagerad i det som beskrivs kan 
användas som argument mot förmågan att se hur det egentligen ligger till. 
Här fungerar exempelvis manualen till det motoriska testet som ett 
hjälpmedel för att skapa en neutral och kontrollerad bedömning som inte 
påverkas för mycket av känslor. Genom att påpeka att man följt en manu-
al eller på annat sätt förmått betrakta ett fenomen objektivt har man också 
upprättat en trovärdighetsskapande och neutraliserande distans.  

Genom att tillskrivas medlemskap i en kategori kan någon såväl ges en 
ökad som minskad tillförlitlighet. Den som beskriver något obekvämt, 
oönskat eller extraordinärt löper alltid en risk att ifrågasättas. Trovärdig-
heten i en beskrivning handlar inte bara om vilken kategori beskrivaren 
menas tillhöra utan också om denne är trovärdig mer allmänt. Även poli-
ser, rådmän och präster kan ljuga: att tillhöra en viss kategori hjälper inte 
alltid för att bli trodd, särskilt inte om det man beskriver avviker från den 
allmänna uppfattningen om saker och ting. Det gäller således att påvisa 
hur just jag som beskriver något nu är trovärdig, oavsett vilken kategori-
tillhörighet som är möjlig att mobilisera. En strategi för att bättra på den 
egna trovärdigheten kan vara att formulera beskrivningen i stil med: 
”först trodde jag, sen förstod jag”, eller ”jag höll på med något helt van-
ligt när det plötsligt…”. Det vill säga förmedla en bild av sig själv som en 
helt vanlig person som brukar göra vanliga saker trots att man i just detta 
fall beskriver något extraordinärt.216

Ytterligare en resurs för att stärka trovärdigheten genom att konstruera 
en neutral berättarposition finns i vad Goffman kallar ”footing” eller ge-
nom att använda passivformer.217 Här är det också fråga om att konstruera 
en specifik distans eller relation mellan beskrivaren och det som beskrivs. 
Genom att en beskrivning framställs som om den rapporterar någon an-
nans uppfattning kan beskrivningen göra ett visst saklighetsjobb utan att 
beskrivaren behöver stå som undertecknare och riskera sin egen trovär-
dighet med beskrivningens. Men det är då fråga om att finna en balans i 
distansen. Ett för stort avstånd mellan vad som rapporteras och vems 
beskrivning av fenomenet man återger är riskabelt. Den klassiska: en vän 
till en vän till mig har hört att… upprättar en allt för stor distans och osä-
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ker relation. Bättre fungerar det exempelvis när nyhetsuppläsaren säger: 
enligt vår utsände i Bagdad är läget spänt. 

När det gäller resurser för att skapa beskrivningar som framstår som 
oberoende av sin beskrivare lyfter Potter fram tre olika procedurer som 
han menar kan ses som det Steve Woolgar kallar ”externalising devices”. 
Den ena av dessa procedurer är åberopandet av tillförlitliga vittnen. Ge-
nom att referera till flera beskrivare som beskriver ”samma sak” kan tro-
värdigheten stärkas, särskilt om dessa vittnen kan konstrueras som om 
deras observationer skett oberoende av varandra. Dessutom visar Potter 
hur detaljrikedom och extrema formuleringar kan ha en trovärdighetshö-
jande effekt. Lika så att placera det som beskrivs i ett sammanhang där 
beskrivningens mottagare kan känna igen sig.  

Ytterligare en resurs som jag kommer att ta fram i detta kapitel är an-
vändandet av tidsreferenser för att konstruera realism i beskrivningarna. 
Det är då inte bara frågan om att slå fast vilka tidpunkter som markeras 
utan att studera på vilket sätt tid används för att konstruera narrativet 
genom att exempelvis tala om före och efter eller vad man brukade göra 
respektive vad man numera gör.218

Den andra av dessa faktakonstruerande procedurer som Potter lyfter 
fram utgörs av den ”empirisistiska repertoaren”. Denna repertoar karakte-
riseras bland annat av en grammatisk form som minimerar aktörernas 
handlingar och inblandning i det som beskrivs, eller som Potter uttrycker 
det för vetenskapliga texter: 

The empiricist repertoire provides for descriptions of scientist’s actions 
and beliefs which minimize the involvement of the scientist in construct-
ing and interpreting what is studied. The scientist becomes passive, virtu-
ally a bystander, or evaporates altogether; while simultaneously the data 
take on a life of their own. They become rhetorically live actors, who can 
do suggesting, pointing, showing and implying. The empiricist repertoire 
is a standard device for constructing the out-there-ness of scientific phe-
nomena.219

Inom den empirisistiska repertoaren behandlas data som primära. De 
framställs som hade de ett eget liv, en egen kraft att visa upp sig. Exem-
pelvis när någon beskriver det som att ”fakta visar att”, eller ”det har 
visat sig att x leder till y”. Denna repertoar är vanlig inom den vetenskap-
liga textproduktionen. Men den finns även inom andra textgenrer där 
beskrivningar försöker framstå som representationer av något utanför 
diskursen.
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Analys av modalitetsmarkörer  

Ett sätt att utnyttja resurserna som kommer med en empirisitisk repertoar 
är att använda olika typer av modalitetsmarkörer. Analysen av modalitet 
kan beskrivas som att studera med vilken säkerhet ett viss påstående leve-
reras.220 Potter talar om en hierarki av olika begrepp som kan markera hur 
säker eller bestämd en viss beskrivning framstår som. I botten på en så-
dan hierarki finner vi utsagor som definieras som provisoriska, suspekta, 
lögnaktiga eller förvirrade. Om vi till exempel beskriva det som att någon 
inbillar sig att saker föreligger på ett visst sätt har vi genom modalitets-
markören ”inbillar sig” underminerat trovärdigheten i det som beskrivs. 
Vandrar vi uppåt genom Potters hierarki av modalitet ökar graden av 
säkerhet genom att beskrivningen framställs som rimlig eller grundad i 
någon form observation eller erfarenhet. Skulle vi exempelvis beskriva 
det som att en viss studie visar på ett tydligt resultat skulle vi genom att 
mobilisera en empiristisk repertoar öka graden av bestämdhet. På toppen 
av hierarkin finner vi påståenden vilka framstår som oproblematiska, 
solida och som kan tas för givna, det vi brukar kalla fakta. Vi ser det till 
exempel i beskrivningar som talar om hur något är.221

Potters modalitetshierarki tar sin utgångspunkt från Latour och Wool-
gars lista över olika påståendetyper För att studera hur påståenden som 
tidigare varit föremål för kontroverser eller tveksamheter kan vandra 
genom hierarkin och transformeras till fakta utformade Latour och Wool-
gar i Laboratory life ett klassificeringssystem av påståenden som spände 
från typ 1 påståenden i form av spekulationer till typ 5-påståenden vilka 
klarade sig helt utan stödjande förklaringar. Vad som skilde dessa påstå-
enden åt var dels huruvida någon förkunnare gav sig till känna bakom 
påståendet, dels med vilken modalitetsform som påståendet formulerades. 
I ett typ 5-påstående (vilket är det samma som fakta) fann man varken 
spår av förkunnare eller någon modalitetsmarkör.222

Den handlingsorienterade diskursanalysen förordar att man närmar sig 
materialet lyhört och inte tvingar in de språkhandlingar man avser studera 
i en förutbestämd analytisk mall. Det brukar uttryckas som att man an-
vänder en deltagarorienterad kontext – det är aktörerna i materialet och 
inte forskaren som ska definiera vad som sker och vad som görs rele-
vant.223 Oavsett hur man väljer att bestämma i vilket sammanhang man 
ska förstå det som beskrivs måste man alltid börja det analytiska arbetet i 
någon ända och analysen måste alltid fokuseras i någon mån. En analys 
som försöker vara öppen och beskriva ’allt’ som kommer i dess väg 
kommer i bästa fall att förbli tyst och i sämsta fall att resultera i ett frag-
mentariskt skildrande från ett oändligt antal möjliga perspektiv. Den in-
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gång man som forskare väljer kommer givetvis att sätta sin prägel på vad 
analysen kommer att förmå beskriva, men det är inget argument för att 
inte börja. Jag ska nedan visa vad en analys av modalitetsmarkörer kan 
resultera i när man har som syfte att studera faktakonstruerande. 

I nedanstående tabell har jag ställt upp Latour & Woolgars typifiering 
och Potters hierarki tillsammans med olika modalitetsmarkörer som jag 
funnit i journalerna. Innan jag går vidare för att demonstrera vad analysen 
av modalitet kan ge som ingång till studier av faktakonstruerande är det 
dock viktigt att framhålla att ingen av dessa markörer bär på några givna 
egenskaper när det gäller förmågan att höja eller sänka modalitetsgraden i 
en viss beskrivning. Istället måste varje markör värderas efter hur den 
används i sitt sammanhang. Inom diskursanalysen brukar man använda 
sig av etnometodologins begreppet indexikalitet för att tala om ordens 
situationsbundna betydelse.224 Något förenklat kan det uttryckas som att 
det är kombinationen av beskrivningens utformning och konstruktionen 
av sammanhanget som ger ett påstående en viss innebörd.225

Vilken typ eller plats i hierarkin som en viss markör ska tillskrivas be-
ror således också på hur den används. Följande tabell kan därmed inte 
tillämpas som en mall för att bestämma vad en viss markör gör i varje 
sammanhang. Markörerna i tabellen är ordnade efter hur de används i det 
undersökta materialet. 

Latour & Woolgars 
påståendetyper

Potters klassificering 
av modalitetsformer 

Modalitetsmarkö-
rer i journalerna 

Typ 1 X is possible Funderat  
Kan vara  
Ha tankar  
Sannolikt  
Eller så

Typ 2 I guess X 
I think X 
I hypotheisize X 
I believe that X 

Troligt  
Misstanke
Anta
Tycker
Tror
Upplever  
Uppfattar 
Uppskatta  
Enligt  
Berättar
Nämner 
Beskriver  
Anser  
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Klar på  
Intryck  
Bild av  
Verkar  

Typ 3 I know that X 
I claim that X 

Framträder  
Ter sig  
Uppgift  
Noterat 
Framkom  
Bedömts  
Rapporterar  
Kommit fram till  
Hittat
Uppfyller  

Typ 4 [The result was X] 
[Something is X]226

Har  
Blir
Kan  
Får
Uppvisar 
Framgår   
Hamnar  
Syns
Resultat  
Ligger  

Typ 5 X is a fact 
X

Är
[…] 

Innan analysen av kroppslighetsbeskrivningarna i journalerna påbörjas 
bör det påpekas att en översikt av den sort som här följer blir tvungen att 
göra avkall på en fördjupad analys av respektive exempel. Det finns ett 
antal ingångar att välja mellan för att studera vad som konstrueras i varje 
enskild beskrivning – modalitet utgör endast en av dessa.  

Jag ska i det följande avsnittet ge några exempel på hur markörerna 
tycker, enligt, bedömd, noterat, visar, ser, har, blir, kan och är används i 
materialet för att konstruera en viss grad av faktiskhet. I exemplen har jag 
kursiverat de ord jag pekar ut som modalitetsmarkörer.   
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Tycker
En första grupp av markörer som går att finna i materialet utgörs av be-
skrivningar som i utsagorna ges status av att utgöra förslag eller något 
som är möjligt. Dessa markörer används bland annat för att nedvärdera 
faktiskheten genom att markera påståendena om kroppsligheten som att 
någon tycker, antar, har tankar om, håller för troligt, sannolikt eller miss-
tänker något. Låt oss se på tre utsagor där det som påstås om det kropps-
liga konstrueras som ett tyckande: 

Excerpt 1: Mamman [namn] tycker inte [namn] har grovmotoriska problem 
idag. 

Excerpt 2:  Lärarna tycker att [namn] är fumlig och snubblig i sina rörelser 
och ramlar ofta. 

Excerpt 3: Jag tycker fortfarande att pojken har en MBD/ADHD diagnos 
men med en del autistiska inslag också. 

I dessa beskrivningar finns både tydlig markering av vem som beskriver 
samt en nedgraderad modalitet i form av att kategorisera beskrivningen 
som att någon ”tycker”. Men kategoriseringen av vem som tycker är här 
relevant att ställa i relation till de modalitetsmarkörer som förekommer i 
utsagorna. I excerpt 1 konstruerar beskrivningen en möjlighet till jämfö-
relse. Genom att beskrivningen refererar till mammans tyckande om hur 
det är ”idag” framträder en möjlighet att jämföra med hur det var förut. 
Tyckandet får en referenspunkt mot vilket det kan värderas. 

Att referera till dem som tycker genom att använda kategorin ”lärarna” 
som fallet är i excerpt 2 skapar utrymme för en högre trovärdighet i rela-
tion till hur markören används i excerpt 1. Dels används pluralis när det 
gäller kategorin lärare vilket innebär att beskrivningen refererar till att 
fler bevittnat samma sak. Lärare utgör också en professionell kategori 
som vi tänker oss är vana att träffa och studera flera barn vilket ger dem 
möjligheten att jämföra. Kombinationen av att framställa beskrivningen 
som att flera lärare som haft möjligheten att observera ett flertal barn 
”tycker” att det här barnet är fumligt gör att markören ”tycker” i detta 
exempel framstår som mindre nedgraderande än i excerpt 1.  

I excerpt 3 ser vi hur kombinationen av markören ”tycker” med en 
tidsreferens i form av ”fortfarande” bidrar till att göra tyckandet till något 
relativt faktiskt. Användandet av ”fortfarande” kan i utsagan både refere-
ra till att något är relativt konstant hos barnet (hans MBD/ADHD) eller 
att något är relativt konstant hos betraktaren (dennes tyckande). Detta 
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exempel skiljer sig även ifrån de två tidigare exemplen vad det gäller att 
skapa distans mellan beskrivare och det som beskrivs. I excerpt 1 och 2 
refererar utsagan till någon annans tyckande, i excerpt 3 är det beskriva-
rens eget tyckande som det refereras till. Vad finns det då för poäng med 
att referera till sin egen uppfattning som ett tyckande, en markör som 
riskerar att sänka beskrivningens faktiskhet? En risk som den professio-
nella bedömaren och myndighetsutövaren kan stå inför är att bli betraktad 
som allt för mekanisk – utan förmåga att var lyhörd för det som eventuellt 
bryter mönstret. Att tala om sig själv som en tyckande person innebär 
dock att man konstruerar sig själv som en medmänsklig individ. Att tycka 
innebär att man inte bara gör som man blivit upplärd eller som riktlinjer-
na gör gällande, man har också en egen åsikt.227

Enligt och noterat 
En annan markör som förekommer i materialet är ”enligt”. Där ”tycker” 
refererar till förkunnaren och dennes upplevelser, åsikt eller attityd, refe-
rerar ”enligt” till vad som uppgetts. Man kan tycka en sak och uppge 
något annat. 

Här två exempel på hur ”enligt” kan förekomma i materialet:    

Excerpt 4 Enligt modern svårt med koordinationen 

Excerpt 5 Enligt andra bedömare i teamet har han svårt med kropps- och 
rumsuppfattning vilket märks väl i sittande. 

I excerpt 4 används ”enligt” för att referera till moderns beskrivning av 
barnets kroppslighet. Jämfört med att referera till hennes beskrivning som 
ett tyckande ser vi hur enligt bidrar till att höja graden av säkerhet i det 
hon har berättat. ”Enligt” framställer utsagan som en neutral återgivning 
av vad mamman har sagt.  I excerpt 5 används ”enligt” istället i kombina-
tion med kategorin bedömare. Valet av kategori framställer beskrivarna 
som en grupp vilka har i uppgift att just observera och beskriva kropps-
lighet. De framställs i exemplet också som en enig grupp vilka kan ha 
gjort flera bedömningar och kommit fram till samma sak. Men utsagan 
kategoriserar också författaren som bedömare. Genom att referera till 
”andra bedömare” förstår vi att också utsagans förkunnare kan tillskrivas 
samma kategori. 

En annan markör som kan användas på samma sätt som ”enligt” när 
det gäller att konstruera en neutral återgivning av en beskrivning, men 
som samtidigt kan användas för att referera till något som har genomförts 
är ”notera”. Att notera kan dels syfta på att något har dokumenterats, dels 
att något har observerats.  
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Här tre versioner av hur ”noterat” används i materialet:    

Excerpt 6 Från ungefär 4 års ålder har man på dagis noterat att den här 
pojken har en stor svårighet i koncentrationsförmågan, också en 
överaktivitet, svårt att sitta still, eld i baken, behöver röra sig 
mycket.

Excerpt 7 Testad motoriskt av sjukgymn [namn] och här har man noterat
att pojken är ganska duktig motoriskt,  

Excerpt 8 Noteras en något slängig löpstil hos [namn], men han verkar 
däremot ha en relativt god finmotorisk kontroll. 

Noterar gör man det som finns där ute och man gör det medan man egent-
ligen ägnade sig åt något annat. Det är med en sådan retorik som ”note-
rar” konstruerar beskrivningen av kroppsligheten i excerpt 6. Kroppslig-
heten framstår som något man inte kunnat undgå, något som visade upp 
sig självt utan att man sökte efter det. I samma utsaga finns ännu ett ex-
empel på hur en tidsaxel förs in för att konstruera en jämförelseförmåga. 
Att det är ”Från ungefär 4 års ålder” som man har noterat något med 
kroppsligheten konstruerar en historisk jämförelsepunkt mot vilken da-
gens observationer kan ställas. Markeringen av ålder kan också bli rele-
vant för att konstatera graden av kroppslig avvikelse. Vilka kroppstecken 
som är värda att notera står i relation till vilken ålder och vilket kön som 
kroppen har. Det är knappast värt att notera om barnet snubblar och har 
svårt att hålla balansen när det är ett år gammalt. Vilken ålder en kropp 
har är också avgörande för vad den bör klara av.  

I utsagorna i excerpt 7 och 8 används däremot inte markören notera för 
att konstruera beskrivningen som en observation av något man egentligen 
inte var ute efter att studera. Här är det tvärt om under själva undersök-
ningen av kroppsligheten som man noterat något. I excerpt 7 upprättas en 
distans till den beskrivna kroppsligheten som stärker utsagans trovärdig-
het i flera led. Testet är gjort av sjukgymnast, men utsagan säger att 
”man” har noterat. Beskrivningen av kroppsligheten framstår både som 
resultatet av ett test och som om fler än sjukgymnasten noterat att pojkens 
kroppslighet är på ett visst sätt. Utsagan i excerpt 8 upprättar inte motsva-
rande distans, där är det förkunnaren som noterar. Retoriken i utsagan är 
av typen: något är X och då brukar det innebära Y men här är det istället 
Z. Avvikelsen från den förväntade korrelationen mellan två kroppstecken 
blir ett empiriskt fynd som förkunnaren noterat när denne undersökt poj-
ken.
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Bedömd
Med nästa exempel på modalitetsmarkörer blir referensen till laboratoriet 
än starkare. Att tala om att någon är ”bedömd” syftar likt ”noterat” i ex-
cerpt 7 och 8, på något som visats genom observationen – resultat av ett 
medvetet seende. Bedömningen utgör resultatet av ett arbete där flera 
aspekter lagts samman och en viss slutsats har kunnat dras. Som modali-
tetsmarkör är den i och för sig del av en empirisitisk repertoar, men för att 
kunna se och bedöma den kroppslighet som finns ’där ute’ krävs såväl 
instrument som en viss skärpa i seendet. 

Excerpt 9 11 årig pojke, utredd på habiliteringen i [stad] pga koncentra-
tionssvårigheter, tics, något långsam handfunktion och bedöm-
des som Tourettes syndrom + ADHD 

Excerpt 10 Arbetsterapeuten har också bedömt pojken och säger att hans 
motoriska, dynamiska organisation inte är någon svårighet för 
[namn] däremot är han överlag långsam och noggrann vilket vi-
sar sig i pinnprovstestet. Det ligger på en tid motsvarande pojkar 
8 – 9 år. 

Excerpt 11 Diagnoserna fastställdes enligt DSM4. Min bedömning är att 
underlaget torde vara helt tillräckligt för bägge diagnoserna. 

Bedömning är alltså en markör som har potential att återfinnas högre upp 
i modalitetshierarkin jämfört med tidigare markörer, och borde således 
kunna stärka beskrivningens faktiskhet. Men i excerpt 9 verkar det snara-
re fungera tvärt om. Vi ser där hur de diagnoser som barnet getts av tidi-
gare kroppsvetare definieras som en bedömning. Hade de tidigare 
kroppsvetarnas diagnos istället framställts som ett konstaterande skulle 
ett nytt konstaterande innebära en falisifiering av den satta diagnosen. 
Bedömningen är preliminär, konstaterandet ett faktum.    

Utsagan i excerpt 10 refererar till aktiviteten, att bedöma. Testandet 
och observationen konstrueras som ett bedömande medan det i exempel 
11 istället framställs som en slutsats som kommer ur tillämpandet av ett 
standardiserat klassificeringsverktyg. I och med att diagnoserna fastställts 
enligt DSM 4 blir ”min bedömning” till en sorts bekräftelse på vad som 
konstaterats med instrumenten: en kvittens över att deras resultat är rim-
ligt.

Visar och ser 
Två andra markörer som också används för att refererar till vad som 
framkommit i laboratoriet är visar och ser. Först några exempel på visar: 
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Excerpt 12 Fogs prov visar inte heller några patologiska medrörelser. 

Excerpt 13 Sjukgymnastisk bedömning visar att flickan lätt tappar koncent-
rationen mellan övningarna,  

Excerpt 14 Sammantaget visar test, observation och samtal med föräldrar att 
X har en DAMP-skada. 

Excerpt 15 Utredningen visar att [namn] har ADHD/DAMP-
problematik.

I exemplen är det provet, bedömningen, testet och utredningen som visar 
på en viss kroppslighet. Det är laboratoriearrangemanget och dess appara-
ter som visar kroppsligheten, och det som visas är något som inte går att 
se utan ett visst seende. Kroppsligheten syns inte av sig själv utan måste 
undersökas och när så skett (på ett korrekt sätt) visar det sig att den har en 
viss egenskap. Beskrivningens säkerhet placeras i knäet på laboratoriear-
rangemanget. Är provet, undersökningen, testet och utredningen trovär-
dig (det vill säga utan bias) blir beskrivningen av kroppsligheten också 
trovärdig.

Just som i påståendet ”det visar sig” är kroppsligheten något som man 
kan se genom att ett visst betraktande anlagts. Men där markören ”visar” 
refererar till det som lagts ihop som summan av observationerna, riktar 
markören ”ser” istället blicken mot själva observationstillfället. Ser gör 
man i nutid. Beskrivningen tar med sin läsare in i laboratoriet för att där 
peka ut vissa observandum, som nedan i excerpt 16 och 17.  

Excerpt 16 Vid Fog’s prov så ser man tydliga medröresler i armar och hän-
der. Vid häl/knä ser man en viss ataxi även i benen. 

Excerpt 17 Rent motoriskt så ser man finmotoriska problem med ataxi, 
grovmotoriskt så finns det en viss problematik men dock mycket 
mindre än vad man kanske skulle kunna ha förväntat sig. 

Har, blir och kan 
Nästa grupp av modalitetsmarkörer kan också användas för att konstruera 
kroppslighet som något som ger sig tillkänna för observatören. Men med 
dessa markörer betonas inte att kroppstecknen blir synliga, utan vilka 
kroppsliga egenskaper som finns, vad som händer med kroppen och vad 
den behärskar. Istället för att konstruera en viss grad av trovärdighet till 
beskrivaren eller observationstillfället kan användningen av dessa markö-
rer framför allt ses som resurser för att skapa en distans mellan beskriv-
ningen och den som beskriver. Här kommer exempel på tre olika versio-
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ner av markörer som kan bidra till att mobilisera en sådan empirisistisk 
repertoar.

Excerpt 18 X har en bra båltonus men måste ofta ändra ställning under 
arbetet för att höja tonus i kroppen och har därvid en automatise-
rad stjärthasning på stolen. 

Excerpt 19 Blir lite motoriskt orolig efter en stunds anamnestagande och vill 
helst göra någonting då. 

Excerpt 20  Munmotoriken ok, dvs hon kan vissla och visa tänderna och 
gapa på ett normalt sätt. 

Utlåtandet i excerpt 18 framställer kroppsligheten som något barnet har, 
en egenskap som består och som ger olika uttryck. Den första använd-
ningen av "har" refererar till något som barnet besitter. Liksom att en 
kropp består av två armar och två ben har den också en båltonus. Den 
andra användningen av "har" refererar istället till något barnet gör på 
grund av att han har en viss kroppslighet. I båda fallen är det fråga om att 
konstatera vad som ger sig till känna för den som anlagt ’rätt’ blick på 
kroppen. Det framgår tydligt att beskrivningen varken kommer från en 
mamma eller någon klasslärare – här är det den vane motorikobservatö-
ren som kommer till tals. 

Ett vanligt påstående om barn som kategoriserats som hyperaktiva är 
att de har svårt att sitta still. Utsagan i excerpt 19 översätter denna egen-
skap som att barnet blir motoriskt orolig. Påstående om att det sker efter 
en liten stund och att det är litet, bidrar till att skapa en föreställning om 
att det är en utveckling som kommer att öka. Det troliga är att barnet 
kommer att bli mer oroligt om tiden får gå och han inte får göra något 
annat än att sitta still. Konstruktionen av en tidsaxel skapar närvaro. Den 
motoriska oroligheten konstateras inte med ett diagram eller ur en tidiga-
re journal, utan är något som händer framför ögonen på observatören.  

I excerpt 20 är det istället en förmåga som konstrueras. Motoriken är 
inte något som man ”har” eller ”blir” utan som något man ”kan”. Efter-
som flickan både kan vissla, visa tänderna och gapa kan man också kon-
statera att munmotoriken är ok. Här har det skett en examination genom 
vilken man kan påvisa en viss förmåga. 

Är och [ X ] 
Nästa grupp av modalitetsmarkörer är de mest förekommande i materialet 
när det gäller utsagor om kropplighet. Genom att beskriva kroppsligheten 
som att den ”är X” konstrueras utsagan som ett konstaterande av kropps-
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ligheten. Utsagor med denna markör konstruerar beskrivningen av 
kroppsligheten som ett påstående om dess faktiska tillstånd. 

Excerpt 21 Är hö-hänt. 

Excerpt 22 Ansiktsmotoriken är normal 

Excerpt 23 X är vänsterhänt och vänsterfotad. Han är motoriskt 
lättrörlig, springer och hoppar bra.

Ingen blir bedömd som högerhänt och ingen tycker att någon är vänsterfo-
tad. Här finns ingen risk för alternativa påståenden. Kroppsligheten fram-
träder av sig själv till synes utan att ett visst perspektiv läggs an.  

Men fortfarande är det så att kroppsligheten pekas ut av någon, en för-
kunnare kan anas. Det är någon som påstår att kroppsligheten ”är” på ett 
visst sätt. I den sista gruppen av utsagor saknas även spåren av dessa 
förkunnare. 

Excerpt 24 Går högt på tå bilat men får ändå lätt handknytning, ffa i vänster 
hand. Högra handen håller hon i munnen av och till. 

Excerpt 25 Passerar medellinjen utan svårigheter. 

Excerpt 26 Ögonbottnar , balansgång, tågång, hälgång, skärpt Romberg, 
ettbensstående och ettbenshopp på stället, ansiktsmimik , ögon-
motorik u a. Senreflexer bilat lika.  

Excerpt 27 10-årig pojke med uppmärksamhet och koncentrationssvårighe-
ter, auditiva perceptionssvårigheter, motoriska och vokala tics 
samt lätta koncentrationssvårigheter. 

Excerpt 28 Längd 123 cm. Vikt 23.2 kg. Huvudomfång 54 cm. Omogen 
kroppskonstitution. Mycket aktiv under undersökningen, sitter ej 
still någon längre stund under samtalet. 

Dessa beskrivningar är inga påståenden om kroppslighet utan snarare 
referat av densamma. Det är som om läsaren själv betraktar den kropps-
lighet som framträder i undersökningsrummet. Här finns ingen markering 
av modalitet och inget spår av någon förkunnare. I excerpt 24-28 kan man 
tala om beskrivningar som ”visar upp sig själva” och där spåren efter 
deras tillblivelse har sopats undan. De utgör kroppsfakta. 

Genomgången av modalitetsmarkörer visar att utsagor om kroppslig-
het inte nödvändigtvis innebär representationer av fakta. I materialet är 
det vanligare att kroppsligheten refereras till som något som återgivits 
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och producerats genom olika betraktanden än att den visar upp sig själv. 
Genomgången visar också att modalitetsmarkörer bara utgör en resurs i 
en bredare repertoar av faktakonstruerande verktyg. Den grad av säkerhet 
som något påstås med genom en viss modalitetsmarkör kan såväl upp- 
som nedgraderas med andra resurser som kategoritillhörighet, detaljrike-
dom och neutralitet genom distans.  

Men analysen av utsagorna har så här långt varit medvetet begränsad. 
En diskursanalytisk ansats består av fler aspekter än att definiera grad av 
faktiskhet i utsagorna. Nästa typ av analys som vi ska ta oss an med jour-
nalmaterialet handlar inte så mycket om att konstruera fakta som att ska-
pa realism i det som beskrivs  – samma sak? Vi får se! 

Akt 8 – en fallstudie 
Denna avhandling tog sin början i ett påstående om att kroppsfakta an-
vänds för att konstruera trovärdiga beskrivningar av problematiska barn. 
För att studera hur sådana beskrivningar kan framstå som realistiska re-
presentationer (det vill säga icke-konstruerade) ska vi ta några textanaly-
tiska begrepp till hjälp för att komplettera vår analys av journalen. Inom 
semiotiken benämns dessa realismgenererande begrepp som ”inskiftning” 
och ”utskiftning” och de har en del gemensamt med analysen av footing 
och passivformer i den handlingsorienterade diskursanalysen. Det ge-
mensamma ligger bland annat i att båda begreppen avser visa hur en ut-
saga kan skapa realism i en berättelse genom att läsarens uppmärksamhet 
förflyttas mellan olika aktörer, rum och tidpunkter. När en sådan förflytt-
ning sker bort från textens förkunnare (undertecknande) kallas den för 
utskiftning. När förflyttningen återkommer från en utskiftad position och 
läsarens uppmärksamhet åter riktas mot förkunnaren kallas den inskift-
ning.228

Den typ av in- och utskiftning som är mest intressant för vår analys av 
journalerna är när förkunnaren skiftar ut läsarens uppmärksamhet till en 
annan plats för att hämta in dokument till utsagan som stöd för det som 
där berättas. Att mobilisera dokument som stöd för beskrivningen är ett 
sätt att konstruera en så kallad inre referent, en intern realism som i någon 
utsträckning skapas i varje form av berättelse. Låt oss ta några exempel 
från filmens värld för att visa hur ut- och inskiftning kan förflytta betrak-
taren bort och tillbaka från berättaren och hur konstruktionen av en inre 
referent därmed kan bidra till att skapa realism i en berättelse.  

När vi går till biografen för att se en film är en poäng med besöket 
vanligen att vi ska få vara med om utskiftningar. Vår uppmärksamhet ska 
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förflyttas från biosalongens stolar, våra popcorn, vårt sällskap och det knä 
man känner genom stolsryggen till den berättelse som kommer att spelas 
upp på duken. Om filmmakaren lyckas kommer vi med största sannolik-
het att skiftas ut i berättelsen i flera led genom att flyttas runt mellan olika 
aktörer, platser och tidpunkter. Berättelsen kommer genom dessa förflytt-
ningar att placera oss i en värld som skapar en logik där vissa scenario 
kommer framstå som möjliga och andra omöjliga. Berättelsen refererar 
till sig själv genom att påpeka vilka som är dess temporala och rumsliga 
format och vilken som är dess genre.229 Dessa påpekanden skapar i sin tur 
förutsättningar för en överenskommelse mellan det som sker på duken 
och oss som betraktare som gäller oavsett om vi upprätthåller realismens 
skiljelinje mellan fiktion och verklighet eller ej. Även berättelser om 
kampen mellan det onda och det goda som utspelas tusentals år in i fram-
tiden skapar sin realism genom en begränsning av antal möjliga scenari-
os. Jediriddaren kan göra makalösa saker, men inte vad som helst. 

Genom att uppvisa objekt som symboliserar en viss tid, plats eller kul-
tur kan representationen av verklighet stärkas ytterligare. Om berättelsen 
utspelar sig i vår egen tid kan en inre referent skapas genom att hämta in 
olika aktörer och artefakter som vi känner till från tillvaron utanför den 
berättelse vi för närvarande är utskiftade till. Aktörerna på duken går 
kanske förbi Globen eller Twin Towers, de åker möjligen med Concorde 
eller en rymdfärja, festar på studio 54, vinkar till drottning Silvia, skjuter 
en amerikansk president eller tittar på Kalle Anka på julafton. Förekoms-
ten av sådana ”aktörer” i berättelsen skapar referenser till andra berättel-
ser vilka vi håller för sanna. Globen fanns inte före ett visst årtal och lig-
ger i Stockholm, Twin Towers låg på Mannhattan och finns inte efter ett 
annat årtal etc. Även om vi vet att det är film vi ser ställer vi således rea-
listiska krav som svarar mot berättelsens perspektiv och genre. När vi i 
slutscenen på filmen Apornas planet ser frihetsgudinnan sticka upp ur 
sanden är det inte berättelsen om att människorna bytt plats med aporna 
inom primathierarkin som präglar trovärdigheten. Detta (utanför berättel-
sen) osannolika scenario (?) överskuggas av den artefakt som sticker upp 
ur marken och talar om för oss att vi är kvar på jorden men har kommit 
till framtiden.  

För att studera hur utsagor om kroppslighet – oavsett modalitetstyp – 
konstruerar representationer av verklighet i de beskrivningar de ingår i 
ska vi här studera hur de motoriska inskriptionerna förs in för att skapa en 
inre referent i journalens berättelser. Denna process kommer att analyse-
ras genom att fokusera en av de akter som utgjorde underlag för analysen 
av modalitetsmarkörer. Varje akt är inte bara unik i relation till de berät-
telser som återfinns i de andra akterna, varje akt består dessutom av en 
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rad möjliga berättelser eller läsningar. Med hjälp av översättningsmodel-
len och diskursiv motorik som ansatser ska vi försöka staka ut en kurs 
genom materialet som på samma gång låter oss studera det som är av 
relevans för våra frågeställningar men samtidigt ha en öppenhet för vad 
materialet har att erbjuda.  

Syftet med denna analys är inte heller att underkänna det som står i 
journalen som endast varande en berättelse i bemärkelsen att det skulle 
vara påhittat. För vår frågeställning är överensstämmelsen mellan vad 
som påstås i akten och hur det ”borde” beskrivas inte intressant. Ingen 
beskrivning kan vara fullkomlig eller författas från en perspektivlös posi-
tion. Varje påstående om ett fenomen innebär att vissa saker görs relevan-
ta och att andra ställs i bakgrunden: detta är utgångspunkten om varje 
beskrivnings retoriska handling. Men det är inte bara en fråga om urval 
av vad som ska skildras som påverkar konstruktionen utan också med 
vilka ord som man väljer att beskriva. Återigen: vi ställer här inte frågor 
om vad som driver utsagornas förkunnare, varken strukturellt eller indi-
viduellt. Vi frågor oss vad som skapas i journalernas utsagor. De doku-
ment vilka bildar det minne till vilket kroppsvetarna kan vända sig för att 
komma ihåg hur det låg till, hur man gjorde förra gången eller varför man 
lät bli.230  “Att veta är inte att utforska utan snarare att kunna återvända i 
ens egna fotspår och kunna följa den stig som man just märkt ut.”231

Att skapa realism genom skiftning 
Analysen av akt 8 kommer att gå över tre steg där olika aspekter av kon-
struktionsprocessen kommer att fokuseras. Först följer en schematisk 
översikt av de olika förflyttningar av aktörer, rum och tid som sker i akt 
8. Därefter följer ett kronologiskt referat av akten där inhämtandet av 
kroppslighet och motoriska inskriptioner noteras. Avslutningsvis punkt-
markeras två utsagor ur akten genom en samlad analys med de verktyg vi 
samlat på oss i kodningsschemat.  

Förkunnare, aktörer, platser och dokument 
För att studera in- och utskiftningar behöver vi dels definiera vem som 
skriver under texten, den berättarposition vi ska benämna som förkunna-
ren, dels vem/vilka texten refererar till som aktens aktörer. Samma person 
kan vara både förkunnare och aktör i en akt. Begreppet inskiftning syftar 
exempelvis på den rörelse där läsarens uppmärksamhet förs tillbaks till 
den undertecknande berättarpositionen – efter ha varit utskiftad – så att 
”att förkunnaren, författaren och textens ’jag’ är en och samma per-
son.”232
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I de tolv utsagor som vi ska analysera ur akt 8 återfinner vi fem olika 
förkunnare som valt att underteckna utsagor med följande kategoritillhö-
righet:

barnöverläkare,
psykolog (Hab),  
leg. psyokolog (BUP),  
sjukgymnast,  
kurator.

De aktörer som det refereras till i akten uppgår till femton stycken vilka 
av förkunnaren kategoriserats som:  

mamma,  
kurator,
psykolog,  
specialsjukgymnast (damp-proj.),  
speciallärare,  
barnläkare,
assistenten,  
skolsköterskan,
logoped (Hab),   
södra teamet,  
logoped (damp-proj.),  
Leg. Psykolog (BUP),  
sjukgymnast (Hab),  
sambo,  
personal (dagis).

De dokument som finns i akten har enligt rubriker eller underskrifter 
skickats till eller från följande platser:

Barn och ungdomskliniken,  
Spec. klinik. psyk (BUP),  
Handikappcentrum Barn,  
Habiliteringscentrum Barn,  
Försäkringskassan.

Medan de platser som det refereras till i utsagorna utgörs av:  
skolan,
habiliteringen,
skoldaghem,  
BUP’s skola,  
dagis,
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barnkliniken,
hemma. 

De dokument som ligger i akten har beteckningarna:  
journalblad,
psykologutlåtande,  
psykologjournal,  
psykologjournalanteckning,  
specialpedagogjournal,  
journalblad sjukgymnast,  
kuratorsjournal,  
läkarutlåtande.

Medan de inskriptioner som det refereras till i utsagorna utgörs av:
utlåtandet,
sammanfattning av bedömningen 96-02-[00],  
remiss med utredningsunderlag,  
beslut från fk [försäkringskassan],  
intyg, ansökningsblankett,  
ansökan om vårdbidrag,  
skrivelse som bifogas journalen,  
läkarutlåtande,
kopia,
läkarbedömningen,  
sjukgymnastbedömningen,  
psykologbedömningen.  

Vad är då poängen med att lista dessa olika dimensioner av akten? Denna 
avhandling söker på flera sätt att erbjuda en annan berättelse om motorik 
än den vi får genom kroppsvetandets tolkningsrepertoar. Genom att skilja 
mellan dokument och inskriptioner kan vi genom en handlingsorienterad 
analys till exempel skilja ”samma” fysiska text baserat på vilken roll den 
spelar i ett visst sammanhang.  

Akt 8 i referat, citat och kommentarer 
Eftersom akten utgör en berättelse som författas av flera förkunnare vid 
olika tidpunkter och platser måste vi för att kunna analysera skiftningarna 
positionsbestämma respektive utsaga. Jag har valt att studera dessa skift-
ningar samt inhämtandet av kroppslighet genom att följa utsagorna i kro-
nologisk ordning – men man kan naturligtvis tänka sig en annan logik. 
Om man istället väljer att följa en viss inskription, aktör eller förkunnare 
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genom en personakt möjliggör man en annan läsning. Det kan vara värt 
att poängtera då just den kronologiska läsning lätt framstår som naturlig.  

I denna del har jag markerat vad som är referat, citat och kommentar 
genom att använda brödtext, kursivering och citat. Dessa stilskiften gör 
det möjligt för läsaren att studera de utskiftningar och mobiliseringar av 
dokument som jag använder för att beskriva hur realism konstrueras i 
utsagorna i akt 8.

Anteckning 1. 

Den första anteckningen som finns i journalen är från juni 1993 och är 
undertecknad av sjukgymnast. Pojken som akten avhandlar är född 1987 
och är vid detta tillfälle således ca 5 år gammal. Anteckningen beskriver 
ett möte mellan sjukgymnasten, logoped och mor. Mötet äger rum på 
barnhabiliteringen. Utsagan refererar till mammans berättelse om sin 
oro inför pojkens skolstart. Hon tycker att han har svårt att koncentrera 
sig, att han lätt blir hyperaktiv och att han har svårt med förändringar. Vi 
kan också läsa att mamman tycker att hans finmotorik blivit bättre och att 
han trivs på dagis.  

I denna anteckning skiftas läsaren ut från mötet på habiliteringen till en 
annan referensram där pojkens beteende på dagis blir föremål för upp-
märksamheten. Det är från denna plats som skildringarna av problemen 
hämtas in till berättelsen. Det är uteslutande mamman som får förse utsa-
gan med beskrivningar och halvvägs in i sjukgymnastens referat av henne 
antecknas hur hon beskriver pojkens kroppslighet:  

Mor oroar sig mycket för hans motorik eftersom hon menar att [Namn] är 
medveten om att han har svårigheter. 

Kroppsligheten görs av sjukgymnasten inte relevant som en representa-
tion av pojkens särdrag utan mobiliseras snarare som stöd för mammans 
beskrivning av problemen. Den nedgraderade modalitetsformen kan ses i 
skenet av att inga tester eller bedömningar av barnets motorik ännu är 
genomförda. Det är således inte möjligt att jämföra moderns beskrivning 
av kroppsligheten med resultaten från laboratoriet. 

Anteckning 2.

Nästa anteckning är daterad ca två år senare (oktober 1995). Även denna 
gång är det en sjukgymnast som skriver under. Utsagan refererar till ett 
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dagisbesök som planerats vid förra mötet. Vi kan läsa att Mamma, sjuk-
gymnast och logoped besökt dagis och sjukgymnasten antecknar att hon 
och logopeden där ”delger personalen våra bedömningar”. Enligt an-
teckningarna är såväl personal på dagis som modern nöjda. Därmed 
avslutas kontakten med habiliteringen. 

I detta referat skickar förkunnaren iväg sig själv i egenskap av aktör till 
dagis. Berättelsen lämnar habiliteringen och förflyttas till pojkens dagis 
för att lämna över dokument bestående av logopedens och sjukgymnas-
tens bedömningar samt för att hämta uppgifter om personalens upplevel-
ser. Sjukgymnasten (som sitter vid sitt skrivbord på habiliteringen och 
antecknar på ett journalblad) berättar från sin utskiftade position på dagis 
att:

Vi avslutar kontakten med habiliteringen. 

Anteckning 3 

Nästa anteckning har undertecknats av psykolog ca en och en halv må-
nad efter den förra anteckningen (december 1995). Där står att skolskö-
terskan tagit kontakt och undrat om denna pojke är aktuell på habilite-
ringen. Enligt mamman har det funnits en avslutad kontakt. Men både 
skolan och mamman tycker att det är stora problem. 

Inledningsvis inriktas läsarens uppmärksamhet på utsagor som hämtas in 
från skolsköterskan och mor. ”Skolsköterskan undrar” och ”Enligt Mor” 
Men i avslutningen av utsagan skiftas uppmärksamheten tillbaks på för-
kunnaren som antecknar: 

Jag säger till skolsköterskan [namn] att [namn] inte varit aktuell den se-
naste tiden här på hab. Och att det kanske är så att han varit aktuell på 
barnkliniken. 

Anteckning 4. 

Nästa anteckning står under rubriken ”Löpande journalanteckning” och 
nu har sjukgymnasten återvänt som förkunnare medan skolsköterskan 
fortsatt är den aktör som refereras i akten. 
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I denna anteckning från januari 1996 skriver sjukgymnasten att skolskö-
terskan meddelat att denna pojke kommer att bedömas i ett pågående 
projekt under ledning av skolan. Och att en logoped och en sjukgymnast 
har gjort bedömning av denna pojke. 

Detta är andra gången som en professionell bedömning av pojkens moto-
rik refereras. Två inskriptioner finns nu mobiliserade i akten. 

Anteckning 5 

Nästa utsaga kommer nio och en halv månad senare och då är psykologen 
tillbaks som förkunnare medan skolsköterskan åter är aktör, nu tillsam-
mans med skolläkaren.  

Psykologen skriver att skolsköterskan hört av sig och undrar om pojken 
ska aktualiseras på habiliteringen. Han har haft en del kontakter med 
skolläkaren som skickat remiss med utredningsunderlag till habilitering-
en. Skolan hoppas i första hand på arbetsterapeutiska insatser.

I denna anteckning refereras det till ytterligare ett dokument. I denna 
anteckning skiftas uppmärksamheten ut från psykologens (förkunnarens) 
skrivbord till skolläkarens och därifrån får vi följa inskriptionen i form av 
en remiss tillbaks till habiliteringen. 

Anteckning 6 

Nästa anteckning är undertecknad i slutet av januari 1997 och vi utgår 
åter från ett skrivbord på habiliteringscentrum. Förkunnare är nu Leg 
Psykolog och rubriken på anteckningen är: ”Psyk nybesök” 

Psykolog antecknar i journalen att mamman kommer till psyk tillsam-
mans med sin sambo för samtal med psykolog och kurator. Projektet i 
skolan har aktualiserat en kontakt med habiliteringen, delvis genom att 
skolsköterskan vid flera tillfällen hört av sig dit. Därpå följer en beskriv-
ning av barnet som dels refererar till det som föräldrarna säger vid mö-
tet, dels till det som skolsköterskan uppgett. I anteckningarna finns en 
längre beskrivning av pojken: 
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Utöver sina koncentrationssvårigheter har [Namn] också motoriska svå-
righeter. Har lärt sig att läsa och räkna. Nu när han kan läsa svenska skul-
le han vilja läsa kinesiska berättar föräldrarna. P g a sina motoriska svå-
righeter springer han på allt, knuffar och bufflar på sina kompisar, kladdar 
och spiller. Han är aldrig ren. Hans rum är kaos beskriver föräldrarna. 

Inledningsvis hämtas utsagorna från en obestämd plats direkt till skriv-
bordet. Den röst vi kan läsa är förkunnarens som konstaterar pojkens 
svårigheter med koncentration och motorik. Men efter andra meningen 
skiftas föräldrarna ut i uppgift att hämta in kroppsligheten till akten för 
andra gången. Denna gång levereras den med en högre grad av modalitet 
än vid förra tillfället. Det är först i sista meningen av citatet som föräld-
rarna får framträda som källa och modalitetsgraden sänks.   

Anteckningarna avslutas med att man kommer överens om att ”fallet” 
ska tas upp i teamet. 

Följande två anteckningar utgår från samma plats och med samma för-
kunnare. Det är undertecknade knappt två respektive fem månader senare.  

Anteckning 7 

Ytterligare två dokument mobiliseras i detta referat. 

I anteckningarna refererar Leg Psykolog till ett telefonsamtal mellan 
mamman och psykologen där det meddelas att man beslutat erbjuda hab-
kontakt för barnet. Skolan har utryckt behov av information för att upp-
rätta ”åtgärdsprogram”. Osäkert om det kommer att finnas någon assi-
stent i fortsättningen. Man meddelar också att pojken har extra gympa 
och man har börjat använda ”kontaktbok” vilket varit mycket positivt. 

Anteckning 8 

Mamman hör av sig för att höra hur det går med kontakten mellan habili-
tering och skola. Hon är orolig inför skiftet av årskurs. Det har varit 
mycket problem och det är osäkert hur det blir med speciallärare och 
assisten. Gemensamt besök till skolan planeras.



138

Anteckning 9  

Nästa anteckning är undertecknad på Habiliteringscentrum Barn. Doku-
mentet har överrubriken ”Kuratorsjournal” och anteckningen ”Kur nybe-
sök”. Förkunnaren är kurator. 

Anteckningarna inleds med påpekanden om att förkunnaren refererad till 
som ”undertecknad” har träffat mamman och hennes sambo tidigare. 
Och att man haft telefonkontakt. Därefter övergår anteckningarna till att 
beskriva mammans ärende hos undertecknad. Mamman kommer på besök 
till kurator för att få hjälp med att skriva en ”ansökan om vårdbidrag”. 
Hon har som förberedelse för detta ”gjort en gedigen skrivelse” som 
bifogas journalen som ”kopia”. Man beslutar ta kontakt med läkaren i 
projektet där barnet är diagnostiserat med Damp för att höra om denne 
kan skriva ”läkarutlåtande” till försäkringskassan. 

Här mobiliseras flera inskriptioner. Det som mest uppenbart står på spel 
för mamman är möjligheten att få vårdbidrag. Kuratorn refererar till hen-
nes ”gedigna skrivelse” som ett skäl för att gå vidare med att utforma 
nästa dokument i form av en ”ansökan om vårdbidrag”. En sådan ansökan 
förutsätter dock att ytterligare dokument kan mobiliseras i form av ett 
”läkarutlåtande”.    

Anteckning 10 

Nästa anteckning kommer tre dagar senare och har åter en kurator som 
förkunnare. 

Telefonsamtal från [namn] där hon meddelar att [namn] skriver läkarutlå-
tandet för vårdbidrag och skickar en kopia till hab-centrum Barn. 

Anteckning 11 & 12 

Anteckning 11 och 12 har båda samma förkunnare i form av barnläkare. 
Anteckning 12 utgör det läkarutlåtande hon skriver till försäkringskassan 
medan anteckning 11 utgör en anteckning i journalen där hon meddelar 
och motiverar detta utlåtande. Båda utsagorna kommer att analyseras 
detaljerat i nästa avsnitt. 
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Anteckning 13 

Utsagan är undertecknad i september 1997. Förkunnare är kurator. 

Telefonsamtal med mamman som berättar att det går bra i den nya sko-
lan. [Namn] är glad när han går dit och när han kommer hem. Berättar 
också att hon har fått beslut från försäkringskassan om halvt vårdbidrag, 
ingen merkostnadsersättning men retroaktiv ersättning från mars 97. Hon 
säger sig vara nöjd med detta beslut. 

*

När vi nu studerat samtliga utsagor i akten kan vi se att det som genererar 
realism i akten inte bara grundas på utsagornas skiftningar och konstruk-
tionen av inre referenter. Eftersom akten utgör en textsamling med kol-
lektivt författarskap uppstår ytterligare en effekt genom att de olika utsa-
gorna också bekräftar varandras påståenden. De olika förkunnarna lyfter 
in varandra som aktörer i sina utsagor och tar emot de dokument som 
skickats iväg. På så vis upprättas en rad förbindelser mellan olika platser, 
aktörer och inskriptioner som inte är beroende av en källa utan som vali-
deras från flera håll. Utsagorna bildar separata vittnesmål som stödjer 
varandras berättelser. Förbindelser som i sin tur borgar för starka och 
realistiska förklaringar.

Två utsagor – en samlad analys 
Vi har fram tills nu följt utsagorna i akt 8 i den ordning de producerats. 
Nu ska vi återvända till de två utsagor som författats av barnläkaren efter 
att hon ombetts skriva ett läkarutlåtande för ansökan om vårdbidrag. Den 
första av de utsagor hon formulerar är skriven för akten och riktar sig 
således till de aktörer som redan har tillgång till de berättelser om barnet 
som finns i journalen. Det är mot denna potentiellt insatta läsare som 
argumentationen förs – de som redan vet något om barnet, som har en 
uppfattning om hur det ligger till och möjligen en åsikt om vad som be-
hövs. Den andra utsagan, läkarutlåtandet, är avsedd att lämna akten för att 
fungera som underlag för ett myndighetsbeslut. I denna beslutsprocess 
kommer dokumentet säkerligen att vara ett av flera underlag, men, kan vi 
förmoda, ett av de mer betydelsefulla. När det gäller vårdbidragsbeslut är 
läkarutlåtandet en obligatorisk bilaga.
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I vår analys av aktmaterialet har vi fram tills nu använt oss av modali-
tetsmarkörer för att studera hur en empirisistisk repertoar kan mobiliseras 
för att konstruerar externaliserande representationer. Och vi kunde kon-
statera att de representationer av kroppslighet som fördes in till journaler-
na levererades med olika modalitetsgrad. Mobiliseringen av kroppslig-
hetsbeskrivningar i journalernas utsagor framstår således som om de fyl-
ler flera funktioner än att vara fakta om barnet. Vi har dessutom studerat 
hur konstruktionen av en inre referent genom att hämta in dokument som 
”bevis” för olika påståenden kan skapa realism i aktens berättelse, men 
också hur förkunnarens arbete med att skifta aktörer, platser och doku-
ment mellan olika referensramar skapar en uppsättning förbindelser mel-
lan dessa aktörer som tilldelar dem specifika roller och funktioner. 

När vi nu går vidare för att studera barnläkarens två utsagor i akt 8 ska 
vi fortsätta med såväl analysen av modalitetsmarkörer som skapandet av 
inre referenter och förbindelser. Men det är nu dags att släppa den diskur-
siva motoriken fri. Det innebär på ett sätt att vi tar ett steg bort från vårt 
fokus på kroppslighet och motorik. Som jag argumenterat för tidigare är 
det inte rimligt att punktmarkera utsagorna om kroppslighet som solitärer 
utan vi måste se i vilka aktiviteter de görs relevanta. Vi bör ta i beaktande 
hur utsagorna om kroppslighet relateras till andra delar av beskrivningen 
och de aktiviteter som där äger rum. Därför kommer analysen av de två 
följande utsagorna att gå bredare fram över texten för att studera ett fler-
tal konstruktionsprocesser och deras relationer till varandra. Fram tills nu 
har vi framför allt ställt frågor om hur kroppslighet konstrueras och vad 
beskrivningar av motorik mobiliseras för. Nu ska vi istället gå fram med 
frågor om vad som konstrueras i utsagan, men också hur det konstrueras.   

Detta skifte av fokus innebär att vi kommer att betona en deltagarori-
enterad definition av sammanhanget som utgångspunkt för vad som sker i 
utsagorna. Men det blir ändå till en början en praktikorienterad kontext 
som får utgöra ingång för analysen. Det är dokumentens funktionella 
skillnader i beskrivningen av ”samma” pojke som vi ska studera. Vi ska 
också se efter vilka aktörer och inskriptioner som mobiliseras i respektive 
utlåtande. För att kunna arbeta med flera parallella teman i båda utsagor-
na kommer dessa att citeras i sin helhet. Dessutom har de försetts med 
radnummer så att det ska bli enklare att kunna orientera sig i relation till 
de exempel som lyfts fram i de efterföljande kommentarerna. 

Först kommer den utsaga som riktar sig till aktens funktionärer, refere-
rad till som ”journalbladet”. Därefter följer det dokument som skickas till 
försäkringskassan, refererad till som ”utlåtandet”. 
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Narrativ, tid och retorik 
Innan vi börjar vår närläsning bör vi ta i beaktande att utrymmet som 
finns att förfoga över för utsagan i journalbladet tekniskt sett är obegrän-
sat och att omfånget därför troligen styrs mer av genren än av dokumen-
tets design, medan formuläret för läkarutlåtandet till försäkringskassan 
har en begränsning i utrymme och en rubrik som efterfrågar till en viss 
information. Ett sådant förutbestämt utrymme för utlåtandet begränsar 
naturligtvis utsagans möjliga längd, men kan också fungera påtryckande 
för att fylla ut de rader som ges till förfogande. Vad gäller detta läkarutlå-
tandet har det möjliga utrymmet utnyttjats till ca nittio procent.   

Låt oss inleda med några jämförelser av de två dokumenten. Båda ut-
sagorna inleds med att anledningen till att deras författande annonseras. I 
journalbladet förklarar barnläkaren sitt inträde i akten genom att berätta 
hur hon blivit kontaktad för ett visst ärende. På de inledande raderna skri-
ver hon: 

Eriks mamma har ringt upp mig angående Eriks MBD/DAMP-
problematik. (3-4) 

Inledningsvis nämns inget om ansökan om vårdbidrag eller förfrågan om 
att skriva ett läkarutlåtande. Istället beskrivs ärendet gällande 
MBD/DAMP-problematiken mer generellt. Det är som diagnostiserande 
läkare, någon som har översikt över problematiken och dess olika sidor, 
som barnläkaren här gör sig själv relevant för aktens övriga aktörer.233

I läkarutlåtandet till försäkringskassan ser vi en annan typ av annonse-
ring. Där inleds utsagan istället med en beskrivning av patientens relation 
till Barnmottagningen. Denna relation framställs framförallt bestå utav en 
uppföljning av Eriks allergi och astma, men detta utlåtande gäller framför 
allt damp förklaras det för försäkringskassans handläggare. 

Erik har följts upp på Barnmottagningen p g a allergisk rinokonjunktivit 
och Asthma bronchiale. Detta utlåtande avser dock främst DAMP som 
sedan länge varit problem för Erik men den senaste tiden har det försäm-
rats på alla områden.(36-41)  

I utlåtandet erbjuder barnläkaren sin röst som en representant för en me-
dicinsk institution vilken adresserar en annan institution genom att förkla-
rar på vilket sätt klienten är aktuell för dem båda. Damp är en diagnos 
och således en medicinsk fråga, men dess effekter får sociala konsekven-
ser som det ligger på försäkringskassans bord att utreda och eventuellt 
kompensera för. 
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De två utsagorna jobbar också olika vad gäller skiftningar. I journal-
bladet skiftas uppmärksamheten ut från förkunnaren för att sedan skiftas 
tillbaka mot henne som en betydelsefull aktör vad det gäller utredningen 
om och åtgärderna för barnet. När barnläkaren vänder sig till akten och 
dess funktionärer gör hon det från en övergripande och summerande posi-
tion. Hon iklär sig den metaröst som fram tills nu varit frånvarande i ak-
tens anteckningar. Vad det gäller information är det inte mycket av det 
hon skriver som inte redan går att läsa ur akten. Det som tillförs är det 
som framkommit vid det senaste telefonsamtalet med mamman och att 
hon berättar att hon redan tidigare erbjudit sin hjälp att söka vårdbidrag. 
Hon talar således om för aktens funktionärer att hon tidigare ställt sig 
positiv till ett vårdbidrag och i den avslutande meningen gör hon sig till 
representant för aktens samtliga aktörer genom att hennes bidrag i form 
av ett utlåtande bör förstås som ”vårat bidrag” (31).  

I utlåtandet till försäkringskassan skiftas läsarens uppmärksamhet ge-
nast bort från förkunnaren som inte blir närvarande annat än genom sin 
underskrift. När det i journalbladet var ”vi som genomförde projektet” 
(11) och ”mig som barnläkare” (14) som genomförde bedömningen ser vi 
i utlåtandet till försäkringskassan istället exempel på en empirisistisk 
repertoar. Barnläkaren refererar till den läkarbedömning hon själv ge-
nomfört med den externaliserande konstruktionen ”har man hittat i läkar-
bedömningen” (51-52). De subjekt som lyfts fram bakom bedömningarna 
i journalbladet är i akten avpersonifierade. I läkarutlåtandet finns inga vi, 
här heter det istället att barnet ”tagit del av ett projekt” (41). 

I båda utsagorna används tid för att konstruera jämförelsepunkter och 
ett utvecklingsnarrativ. Vi ska se närmare på några exempel där tidsrefe-
renser görs relevanta i texten. Det är då inte bara frågan om att slå fast 
vilka tidpunkter som markeras utan att studera på vilket sätt tid används 
för att konstruera narrativet genom att exempelvis tala om före och efter 
eller vad man brukade göra respektive vad man nu mera gör. 234

MBD/DAMP-projektet konstrueras i båda dokumenten som en start-
punkt för vetandet om denna kroppslighet. I journalbladet tillskrivs pro-
jektet vara anledningen till mycket av de utredande och behandlande ak-
tiviteter som finns dokumenterade i akten.  

Erik har varit på [organisation] MBD/DAMP-projket som resulterade för 
hans del i att man delvis inlett en del förändringar kring honom i skolan, 
delvis blev han inskriven på Habiliteringen p g a DAMP. (4-9) 

Här skrivs aktens interna historia. Projektet och barnläkaren framställs 
som början på ett förändringsarbete från vilket aktens olika aktörer till-
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skrivs olika roller. Läsaren förmedlas en bild av framsteg och utveckling 
som en följd av att Erik fick bli del av projektet. 

I journalbladet presenteras projektet som något övriga aktörer förvän-
tas känna till. I läkarutlåtandet är det istället en betydligt mer formell och 
distanserad presentation av samma början för historieskrivandet. Här 
framställs inte projektet som det bekanta ”MBD/DAMP-projektet” (5) 
som det formuleras i journalbladet. Istället kan vi läsa att: 

Erik har tagit del av ett projekt för DAMP/MBD i skolåldern och var 
godkänd av Socialstyrelsen och genomförts inom [organisation] i [Stad] 
under läsåret 1995-96. (41-44) 

Vi ser en betydligt mer formell och trovärdighetssökande beskrivning av 
projektet när utsagan riktar sig till försäkringskassan.  

Att tillskriva projektet denna betydelse för förändringsarbetet inför ak-
tens övriga aktörer kan vara riskabelt. Ta exempelvis en passage en bit in 
i utlåtandet som menar att projektet lyckats med att ställa den diagnos 
som andra institutioner tidigare misslyckats med: 

Redan tidigare sökte Erik på sin mammas initiativ på BUP och Barnhabi-
literingen dock kunde man inte säker ställa diagnosen. Erik var för ung 
då. (46-49) 

Om beskrivningen lämnats vid att påstå att man tidigare inte säkert kunde 
ställa diagnos är det lätt att se hur beskrivningen kunnat läsas som en 
kritik mot kompetensen på BUP och barnhabiliteringen. Men genom att 
fullfölja beskrivningen med ”Erik var för ung då” (49) ser vi hur orsaken 
till att dessa aktörer misslyckats med att ställa diagnosen med hjälp av en 
tidsreferens inte framstår som inkompetens utan en fråga om för tidigt 
försök. Att ställa diagnosen Damp är en komplicerad uppgift som inte 
bara kräver kompetens utan även timing, något man i projektet uppenbar-
ligen har haft. 

Det finns ytterligare exempel på hur tid används för att konstruera ut-
sagornas narrativ. Vi har redan uppmärksammat hur historieskrivningen 
av DAMP-projektet tillskrivits betydelsen av startpunkt. Men läsarens 
uppmärksamhet skiftas bakåt i tiden vid fler tillfällen i utsagorna. Mellan 
rad 11-21 i journalbladet förflyttas vi till våren -96 för att där få reda på 
vilka bedömningar som genomförts och att barnläkaren erbjudit mamman 
sin hjälp med att söka bidrag, för att sedan på rad 22 hastigt förflyttas till 
”förra veckan” och sen åter bakåt och något utsträckt till ”den senaste 
tiden” (23). Om vi uppehåller oss något vid retoriken i denna sista tidsre-
ferens kan vi se hur berättelsen här söker sig mot framtiden. Vi får inte 
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bara reda på att problemen tilltagit utan också varför. Det är ”genom att 
han närmat sig puberteten” (23-24) som situationen har förvärrats. Efter-
som han endast ”närmat sig” är det också rimligt att tänka sig att proble-
men kommer att tillta ytterligare inom den närmsta tiden. Med detta som 
motiv skiftas vår uppmärksamhet tillbaks till nutid. Bidraget behövs ”nu” 
(31).

I läkarutlåtandet finns ett annat exempel på hur tiden används för att 
motivera varför bidraget behövs just nu. Att mamman söker bidraget först 
nu trots att pojken haft sina problem en längre tid kan möjligen ifrågasät-
ta hennes anledning. Hon har kanske just fått reda på att det är möjligt att 
söka bidrag eller så befinner hon sig möjligen i en ekonomiskt svår situa-
tion av andra skäl. Som motbild till en sådan ekonomiskt orienterad in-
tressebeskrivning byggs en helt annan bild av mamman upp genom akten. 
Till att börja med får vi reda på att damp-problemet inte är något nytt. Vi 
ser det redan formulerat i de inledande raderna av läkarutlåtandet till för-
säkringskassan:  

Detta utlåtande avser dock främst DAMP som sedan länge varit problem 
för Erik men den senaste tiden har det försämrats på alla områden. (38-
41) 

Som stöd för påståendet att problemen försämrats på alla områden be-
skriver barnläkaren dels hur problemen ger sig till känna, dels vilka ef-
fekter de får:

Han har utvecklats bra fram till 3-årsåldern därefter tilltagande svårighe-
ter både fin- och grovmotoriskt och perceptoriskt. (56-58) 

Han får inte lämnas utan tillsyn trots sin ålder och han visar dessutom 
tecken för psykiskt lidande p g a sin DAMP.(89-92) 

Retoriken i användandet av tid bidrar också till att konstruera behovet av 
vårdbidrag som något naturligt. Utsagan presenterar inte sig själv som en 
åsikt om vad barnet och mamman behöver utan som en beskrivning av 
deras historia och situation. Utlåtandet ger sig inte i kast med att motivera 
att bidraget behövs utan med att förklara varför det behövs just nu. Det är 
inte frågan om att diskutera huruvida pojken har damp eller ej som här är 
uppe för granskning – detta är redan befäst. Nej frågan handlar snarare 
om detta föranleder tillräckligt stora problem så att det behövs stöd. Som 
avslutning på utlåtandet lämnas ärendet över i försäkringskassans händer:
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Projektet har avslutats och Erik har tydligen inte kunnat få tillräckligt med 
stöd från skolan, delvis att hans fritid orsakar mer och mer problem för 
familjen. (86-89) 

Retoriken är tydlig: vi från barnkliniken har gjort vad vi kan, en rad för-
bättringar har kommit ur projektet, men problemen tilltar av skäl vi inte 
kan påverka – nu behöver försäkringskassan ta vid och ge sitt stöd till 
barnet och mamman. 

Den diskreta men tydliga uppmaningen i utlåtandet kommer säkerligen 
inte att gå handläggaren på försäkringskassan förbi. Men är barnläkarens 
beskrivning trovärdig? Vi vet från de tidigare anteckningarna i akten att 
barnläkaren ombetts att skriva ett utlåtande för ansökan om vårdbidrag, 
och vi kan ur journalbladet se hur hon beskriver att hon redan tidigare 
erbjudit mamman sin hjälp med detta:  

Redan då erbjöd jag Eriks mamman hjälp med att söka vårdbidrag som 
dock avvisades då men under tiden har hon insett att Erik och hon är mer 
och mer beroende av sådant stöd. (18-21) 

Men det dröjer ända till den avslutande meningen i journalbladet innan 
hon inför aktens övriga aktörer motiverar varför hon skriver utlåtandet till 
försäkringskassan:

Mamman tänker att gå ner med sina studier för att kunna stödja honom. 
Därför är dom i behov av vårat bidrag nu. (29-31) 

Här finns en risk. Barnläkarens neutralitet kan ifrågasättas; att man bett 
just henne att skriva utlåtandet kan framstå som problematiskt. Barnläka-
ren beskriver dock hur hon blivit utvald på legitima grunder. Genom att 
hänvisa till att hennes relation med patienten pågått under en längre tid 
genom att han deltagit i MBD/DAMP- projektet och att han redan är ak-
tuell som patient på barnmottagningen får vi en rimlig förklaring till att 
det är barnläkaren som tillfrågats. Hon är inte tillfrågad för att hon är 
villig att hjälpa till med att få till stånd ett bidrag utan för att hon känner 
patienten sedan tidigare och har god förmåga att göra en objektiv bedöm-
ning av det aktuella fallet. 

Representationsförmåga & trovärdighet 
Att stärka barnläkarens trovärdighet är givetvis betydelsefullt för att be-
skrivningen av barnet och dennes problem ska framstå som representa-
tivt. Men hennes trovärdighet står delvis i relation till mammans. Mam-
man är den aktör som tillfrågats flest gånger i akten för att förse dess 
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bedömare med uppgifter. Hon är således betydelsefull för aktens funktio-
närer och hennes trovärdighet behöver på något sätt valideras. Hennes 
karaktär diskuteras också vid ett flertal tillfällen. I båda utsagorna etable-
ras en bild av mamman som en driftig person. I journalbladet kan vi läsa 
att det är mamman som ”ringt upp” (1+22) BUP och i utlåtandet står det 
att:

Redan tidigare sökte [Namn] på sin mammas initiativ på BUP och Barn-
habiliteringen (46-48) 

Men det finns också en risk med att kategorisera henne som drivande. 
Hennes intresse av att få ekonomiskt stöd i form av vårdbidrag kan ju 
betraktas som en drivkraft. För aktens funktionärer gäller att samtliga har 
träffat mamman; här kan det möjligen finnas uppfattningar av henne som 
allt för pådrivande och krävande. Men barnläkarens beskrivning av att 
hennes tidigare erbjudande om hjälp att söka vårdbidrag ”avvisades” (19) 
talar dock emot en sådan kategorisering. Istället byggs hennes trovärdig-
het upp genom att hon framställs som reflekterande och att hon nu: 

 ”insett att [Namn] och hon är mer och mer beroende av ett sådant stöd” 
(20-21).  

Mamman kategoriseras inte heller som en självisk person, utan det är 
framför allt för att kunna hjälpa sitt barn som hon söker stöd. Det är inte 
för sin egen skull utan ”för att kunna stödja honom” (30) som hon tänker 
gå ner i tid med sina studier. Trovärdigheten i hennes beskrivningar 
degraderas inte heller av någon modalitetsmarkör. Mamman ”berättade” 
(22), men det framställs inte som att hon tycker, tror eller upplever hur 
det är utan hennes beskrivningar hanteras i utsagan som en representativ 
skildring av deras tillvaro och barnets beteende. 

Att validera mammans beskrivningar genom att kategorisera henne 
som trovärdig är vid sidan av barnläkarens och damp-projektets tillförlit-
lighet ytterligare ett sätt att stärka utsagornas representationsförmåga. 
Men fler resurser används i detta arbete. Ytterligare en resurs som an-
vänds för att förstärka intrycket av det som beskrivs är extremfallsformu-
leringar.235 I journalbladet finns ett par sådana formuleringar i en passage 
där barnläkaren refererar mammans berättelse om deras försämrade situa-
tion. Erik beskrivs där som 

Då Eriks mamma ringde upp mig förra veckan berättade hon att Erik den 
senaste tiden genom att han närmar sig puberteten har blivit mer och mer 
tjurig och trotsig och svårkontrollerbar har fått mindrevärdighetstankar 
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och är mycket beroende av mammas stöd eftersom han är helt opålitlig. 
Han behöver praktisk hjälp i stort sätt med allt. (21-29) 

Med förstärkande begrepp som ”allt”, ”mycket” och ”helt” konstrueras 
hjälpbehovet redan nu som omfattande och den illavarslande prognosen 
är redan tidigare konstaterad. 

I läkarutlåtandet används åter ”alla” för att förstärka beskrivningens 
framställning. Vi återvänder än en gång till inledningen av utlåtandet:

DAMP som sedan länge varit ett problem för Erik men den senaste tiden 
har det försämrats på alla områden.” (38-41).  

När uppgifterna från mammans beskrivning refereras i utlåtandet har hon 
osynliggjorts som uppgiftslämnare. Här hämtas uppgifterna istället från 
”anamnesen” (53-54), den baseras i och för sig på bland annat mammans 
beskrivningar, men att hämta uppgifterna från mamman till utlåtandet via 
anamnesen tyder på att en viss granskning och validering genomförts. 
Efter denna reflekterande dokumentation av hennes och andras beskriv-
ningar visar det sig dock  

Mest påtagligt var dock anamnesen som visade redan då att Erik har pro-
blem inom alla praktiska områden i vardagslivet. (53-56) 

Det frekventa användandet av ”alla områden” skapar såväl en beskrivning 
av att problemen är omfattanden, men kan också bidra till att motivera 
behovet av att fler instanser samverkar kring barnet.   

Hur förs då kroppsligheten och motoriken in i utsagorna? I journalbla-
det finner vi inga beskrivningar av vare sig kroppslighet eller motoriska 
representationer. Men här finns en referens till de dokument där kropps-
ligheten tidigare beskrivits. De har bifogats akten och går alltså att ta 
fram vid behov. I utlåtandet är det annorlunda. Där förs beskrivningar av 
motoriken in vid två olika tillfällen.  

Den första följer som en specificering av det som visat sig i anamne-
sen.

Han har utvecklats bra fram till 3-årsåldern därefter tilltagande svårighe-
ter både fin- och grovmotoriskt och perceptoriskt. Har svårt med den mo-
toriska planeringen och därför lyckas han knappast med något praktiskt 
trots att neurologiska avvikelserna var lindriga (men mycket typiska). (53-
62) 

Här sker en förändring av språket. Fler facktermer förs in i berättelsen 
och den blir mer detaljerad. Det som tidigare varit ”problem inom alla 
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praktiska områden i vardagslivet” (54-55) blir här klätt i medicinska ter-
mer. Dessutom formuleras en orsak till de praktiska problemen i svårig-
heten ”med den motoriska planeringen” (59). Genom att problemen spe-
cificeras i ”fin- och grovmotoriskt och perceptoriskt” (58) förmedlas att 
pojken studerats och bedömts med ändamålsenliga instrument och ett 
adekvat seende. Men här förmedlas också att det finns en kompetent 
blick. Där betraktandet av de neurologiska avvikelserna inte gav stora 
utslag kan den erfarne blicken konstatera att de avvikelser som fram-
kommit var ”mycket typiska” (62). Vi ser alltså ännu ett exempel på hur 
en extremfallsformulering kan användas för att förstärka påståendet. 

Efter denna passage följer dels en beskrivning av barnets problem med 
att befinna sig i trafiken (63-67), dels en beskrivning av den försämrade 
situationen i skolan (67-72). Därefter förs kroppsligheten in i beskriv-
ningen för andra gången. Den sjukgymnastbedömning som blir refererad 
till som ett bifogat dokument i journalbladet blir i utlåtandet istället direkt 
citerat:

Vid sjukgymnastbedömningen februari -96 fann man att han förstod in-
struktionerna bra. Vid häl och takåsgång medrörelser i händerna. Har till-
räckligt bra balans. Har svårt med muskeldjupsinnet (kinestetiskt sinne). 
Har svårt att bedöma avstånd och läge i rummet. Kan korsa medellinjen 
men har svårt med pro- och supination av vänster hand, handrörelserna 
kommer från axlarna. Har svårt att knyta en rosett, behöver även lite hjälp 
med påklädningen. (72-81) 

Att som i journalbladet referera till inskriptioner som stöd för påståenden 
om barnet är här ersatt med inskriptionens egen röst. Skiftningarna är 
flera. Från sig själv förflyttar barnläkaren uppmärksamheten hos försäk-
ringskassans handläggare först till det dokument där bedömning anteck-
nats, men också vidare in i laboratoriet. Efter den inledande meningens 
tillbakablickande, ”februari – 96 fann man” (72-73), flyttas läsarens upp-
märksamhet fram till själva observationstillfället. Det är på plats i labora-
toriet som texten agerar ciceron och pekar ut de motoriska tecknen hos 
barnet allt eftersom de ger sig till känna. Tätheten av detaljer i beskriv-
ningen bidrar till att sudda ut de angränsade referensramar som uppmärk-
samheten skiftats ifrån. Texten kräver läsarens uppmärksamhet och fack-
termerna skapar representationer som blir svåra att ifrågasätta utan att 
upprätta ett eget laboratorium.  Upplevelsen av att befinna sig i laborato-
riet förstärks också av beskrivningens löpande konstateranden. Påståen-
den präglas av en frånvaro av förkunnare – det är som om vi står och 
läser av graferna från en inskriptionsapparat medan de printas ut.   



149

Det som går att observera tillskrivs kroppsligheten. Barnet ”har” ba-
lans, svårt med muskeldjupsinnet och att bedöma avstånd i rummet. Låt 
oss se särskilt noga på en mening: ”Kan korsa medellinjen men har svårt 
med pro- och supination av vänster hand, handrörelserna kommer från 
axlarna.” (77-80). Avvikelsen konstateras utan att någon operationalise-
ring behöver beskrivas. Att kunna ”korsa medellinjen” och samtidigt ha 
”svårt med pro- och supination” framställs som ett relevant kroppstecken 
att peka ut. Oavsett om försäkringskassans handläggare känner till be-
greppen medellinje eller pro- och supination framgår av beskrivningens 
konstruktion att den pekar ut ett tecken på kroppslig avvikelse. Konstruk-
tionen kan rent av lokaliseras till ett ordval. Genom att skriva men istället 
för och mellan ”medellinjen” och ”har” skapas kroppstecknet. 

*

Det jag har haft för avsikt att visa med dessa exempel är att fakta inte kan 
förstås som en fritt svävande konstruktion vilken – när den en gång blivit 
till – fortsätter att vara fakta i andra tänkbara sammanhang. Med andra 
ord: fakta är beroende av en diskursiv kontext. Det innebär bland annat 
att en analys av faktakonstruktioner inte bara kan fokusera på hur utsagan 
konstrueras utan även måste ta i beaktande hur det sammanhang där den 
uttalas fungerar. Vem, var och för vad något påstås måste alltså analyse-
ras tillsammans med hur det uttalas.  

Att fokusera analysen på en diskursiv resurs, som jag gjorde inled-
ningsvis med modalitetsmarkörer, kan ofta vara givande för att försöka 
finna någon form av mönster eller regelbundenhet i hur en diskurs eller 
tolkningsrepertoar kan vara uppbyggd. Riskerna med att stanna vid en 
sådan analys är dock att man själv konstruerar resurserna som del av en 
statisk modell med vilken det går att göra fakta. Eftersträvar man en 
handlingsorienterad ansats blir det således nödvändigt att också sätta 
varje resurs i relation till det sammanhang där det förkommer och ställa 
frågor om vad som kan ske när olika resurser kombineras. Bara för att 
något påstås med en hög grad av säkerhet genom att använda en viss mo-
dalitetsmarkör, innebär det inte automatiskt att fakta konstrueras. Som jag 
försökt visa kan en beskrivning såväl upp- som nedgraderas med hjälp av 
resurser som kategoritillhörighet, detaljrikedom, extremfallsformulering-
ar och neutralitetsskapande positioner.

Men det är viktigt att påpeka att de analytiska grepp som här använts 
på inget sätt gör anspråk på att vara det enda rätta sättet att göra diskurs-
analys på. Vilka analytiska grepp som blir fruktbara står naturligtvis i 
relation till vilka syften man har med analysen. I detta kapitel riktade jag 
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särskilt fokus på hur fakta konstrueras, men om frågeställningen är en 
annan, är det inte alls säkert att en analys av modalitetsmarkörer blir lika 
givande, något man knappast kan veta a priori, utan att pröva det på ett 
empiriskt material. Det som eftersträvas med denna analys är inte heller 
en generell teori om faktakonstruerande. Den har i stället för avsikt att 
visa hur en viss konstruktion kan framställas som icke-konstruerad, att 
finna de spår som faktakonstruerandet sopar igen efter sig genom att an-
amma en empirisistisk tolkningsrepertoar. Det är ett arbete som alltid 
måste anpassas till det material som analyseras.  
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Utlåtande om motorikens retorik 

En reflexiv jämförelse 
Avslutningskapitlet i en avhandling brukar användas till att diskutera 
resultaten, dra slutsatser och föreslå framtida forskning inom området. 
Man talar om att lyfta blicken, knyta ihop trådarna och visa på implika-
tioner och sammanhang. I en mening är det generaliseringar som förvän-
tas – var och när gäller de resonemang som förts i avhandlingen och kan 
de appliceras på andra fenomen än det som studerats empiriskt? För att 
fortsätta att tala med Latour kan vi säga att avslutningskapitel ofta utgör 
en översättning – för vad är det som påstås relevant? 

Att närma sig denna fråga underlättas delvis om det finns något att 
jämföra motorikens retorik med – exempelvis en annan retorik som kan 
ge kontrast åt motorikens. En jämförelse har ofta förmågan att antyda 
såväl det generella som specifika hos studieobjektet. Vill man söka jäm-
förelser med andra sammanhang och hur fakta där konstrueras behöver 
man dock inte lämna denna text för att söka något kontrastgivande ’där 
ute’, man kan istället göra den egna texten till sin jämförelsepunkt. Att 
påstå något om motorikens retorik innebär också att använda och upprätta 
en egen retorik. Det är dock inte bara av praktiska skäl som blicken i 
detta slutkapitel kommer att vändas ’inåt’ istället för ’utåt’. Att rikta 
blicken mot den egna textens påståenden och konstruktioner skapar inte 
bara möjlighet till en jämförelse för den empiriska studien av motorikens 
retorik, utan innebär också en möjlighet till reflexion. 

Jag har i mitt avhandlande av motorikens retorik vid flera tillfällen an-
vänt framställningar som öppnat för reflektioner av mina egna konstruk-
tioner, men det är först nu som jag valt att lyfta upp frågan om reflexivitet 
till ett eget tema. Detta har flera skäl. Dels har jag velat undvika en fram-
ställning som upplevs be om ursäkt för sina påståenden. Istället för att 
söka en balansgång mellan självreflexiva kommentarer och starka påstå-
enden om kroppsvetande och motorikens retorik har jag litat på att läsa-
ren haft förtroende för min insikt i diskursanalysens och vetenskapssocio-
logins förhållande till det egna skrivandet. Dels upptäckte jag under arbe-
tets gång att jag fann det retoriskt effektfullt att formulera utsagor om 
kroppsvetandet på ett liknande vis som kroppsvetandet formulerar utsa-
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gor om kroppslighet. För mig blev utformandet och tillämpandet av över-
sättningsmodellen ett sätt att få kunskap om hur man i praktiken mobili-
serar en empirisistisk repertoar i syfte att konstruera trovärdiga påståen-
den.

Här i slutkapitlet tänker jag dock vända blicken mot den egna retoriken 
med förevändningen att den kan ge oss en jämförelse till motorikens. 
Men frågan är berättigad: Varför ägna sig åt en sådan reflexiv övning? 
Många har också frågat sig det samma. Bland annat har relationen mellan 
vetenskapsstudier, diskursanalys och reflexivitet varit föremål för akade-
misk debatt. Diskursanalysen har exempelvis anklagats för att framställa 
sig som mer reflexiv än icke diskursanalytiskt tillämpande vetenskaps-
studier.236 En kritik som tillbakavisats med att påpeka att vad som ska 
gälla som reflexivitet på inget sätt är enkelt att bestämma och med att 
döma inte ligger i diskursanalytikerns intresse. Istället menar Potter att 
diskursanalysens ’kritik’ gällande ’bristande’ reflexivitet framför allt 
syftat till att påpeka hur glidningar mellan forskarorienterade och delta-
garorienterade kategoriseringar kan skapa problem för den egna analysen. 
237

En vanlig kritik av kritiken om bristande reflexivitet formuleras ofta 
som det så kallade Tu quoque-påståendet. Det vill säga påståenden i stil 
med: den relativisering som du gör av (kropps)fakta gäller väl även för 
dina påståenden, så varför ska vi tro på dig?238 En invändning som skapar 
ringar på vattnet: Vilka anspråk gör egentligen de studier som utgår från 
en konstruktionistisk ansats och som intar en reflexiv hållning till sitt 
egen skrivande? Vad ska synliggörandet av en konstruktionsprocess syfta 
till – är det en kritik? Tvingas man då inte ersätta underkända fakta med 
nya fakta, och hur upprätthåller man i så fall en konstruktionistisk posi-
tion? Realisten brukar helt enkelt vilja veta hur konstruktionisten överty-
gar sig själv.

Det som problematiseras med fakta i ett konstruktionistisk och relati-
viserande perspektiv är dock inte att de inte är fakta, utan att de kan upp-
höra att vara det – modaliteten kan förändras. Min berättelse om motori-
kens retorik använder också faktaretorikens modalitetsform men gör ändå 
inte anspråk på att utgöra den slutliga berättelsen om hur motoriken bör 
förstås och förklaras. Det som här hävdas är preliminärt och villkorat av 
de förgivettaganden som präglar en vetenskapssociologisk och diskurs-
analytisk diskurs. Inte heller har denna text som avsikt att lösa upp eller 
underminera trovärdigheten i den motoriska utsagan. Denna avhandling 
försöker inte säga att kroppsvetandet inte är ett vetande eller att kropps-
fakta inte är fakta. Den vill istället visa vad som utmärker detta vetande, 
hur kroppsfakta blir till och vad de används för. 
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Att vara reflexiv har kommit att framstå som något av en dygd inom 
konstruktionistiska och relativiserande perspektiv.239 När Lynch invente-
rar innebörden i begreppet reflexivitet finner han en rad olika syftningar 
och värden, och de som ligger närmast till hands för denna text är framför 
allt det han kallar ”radikal-refererande reflexivitet”, det vill säga en pro-
blematisering av möjligheten att skapa objektiva representationer som 
även tillämpas på de egna representationerna240, samt ”meta-teoretisk 
reflexivitet”, vilket snarare handlar om att ta ett steg bort från de förgivet-
taganden kring vilka de egna sanningarna är uppbundna.241

Lynch ställer sig dock frågande till möjligheten att inte vara reflexiv 
överhuvudtaget och menar att det knappast är möjligt att aldrig reflektera 
över sitt eget arbete. Men det är inte den reflexiva insikten, utan hand-
lingen som är intressant att ta del av. Om vi skulle låta innebörden av 
reflexivitet syfta på textförfattarens medvetenhet eller egenskaper snarare 
än handlingar skulle vi snabbt trassla in oss i ett kognitivt snår som skulle 
passa dåligt med detta arbetes perspektiv i övrigt.   

Poängen med denna avhandling har aldrig varit att ge sig in i en onto-
logisk frågeställning, utan att jämte den empiriska analysen av motori-
kens retorik tillämpa, kombinera och möjligen utveckla några diskursana-
lytiska och vetenskapssociologiska metoder. För att fullfölja denna ambi-
tion blir den viktigaste frågan gällande reflexivitet således vad man kan 
göra med en reflexiv analys.242 Som Lynch utrycker det: 

In brief, there is no particular advantage to ’being’ reflexive, or ’doing’ 
reflexive analysis, unless something provocative, interesting or revealing 
comes from it.243

Jag har i analysen av motorikens retorik visat på olika sätt att skapa tro-
värdighet i utsagorna om kroppsligheten. Att ägna sig åt en reflexiv öv-
ning i slutkapitlet på en avhandling kan också betraktas som ett trovär-
dighetsskapande arbete. Där kroppsvetandets tolkningsrepertoar skapar 
trovärdighet genom att hålla sig till den empirisistiska repertoaren och 
referera till en externaliserande representationer av kroppslighet vänder 
denna text blicken mot sig själv av samma anledning – för att bli betrodd. 
Det som följer kan i den bemärkelsen ses som en bekännelseakt, en bikt 
inför den konstruktionistiska församlingen.  

Men min förhoppning är inte att blidka de som förväntar sig en sådan 
bekännelse, utan istället att skapa en större resonansbotten för diskussio-
nen om vilka aktiviteter som krävs för att ett en beskrivning ska kunna 
transformeras och upprätthållas som fakta. Oavsett om den utgör en be-
skrivning av ett barns motorik eller en beskrivning av hur denna motorik-
beskrivning förmår bli till fakta om barnet. 
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För att använda denna texts retorik som jämförelse till motorikens kan 
vi lämpligen börja med att se tillbaks på vad som var problematiskt när 
den tog sig an uppgiften att formulera påståenden om motorikens retorik. 
Låt oss därför återvända till denna avhandlingens inledande avsnitt, men 
denna gång rikta fokus mot denna texts behov av att översätta och trans-
formera för att kunna konstruera fakta om motorikens retorik. 

Den diskursiva motorikens mobilitet och mobilisering 

If you wish to go out of your way and come back heavily equipped so as 
to force others to go out of their ways, the main problem to solve is that 
of mobilization. You have to go and come back with the “things” if your 
moves are not to be wasted. But the “things” have to be able to withstand 
the return trip without withering away. Further requirements: the “things” 
you gathered and displaced have to be presentable all at once to those you 
want to convince and who did not go there. In sum, you have to invent 
objects which have the properties of being mobile but also immutable,
presentable, readable and combinable with one another.244

Att beskriva hur kroppsfakta konstrueras kan tyckas vara enkelt. Det kan 
exempelvis formuleras som en språklig handling som möjliggörs genom 
en viss tolkningsrepertoar eller mindre smickrande beskrivas som en 
klassificering i bra och dålig kroppslighet. Granskar man förutsättningar-
na för att en sådan beskrivning ska framstå som trovärdig och övertygan-
de framträder dock en rad svårigheter. Konstruerandet av kroppsfakta är 
ofta ett tillfälligt fenomen som är svårt att fånga systematiskt och med 
precision. Till att börja med måste konstruktionen avgränsas och definie-
ras – när börjar den och när är den (tänkt att vara) slut? Bör konstruktio-
nen beskrivas som ett isolerat fenomen eller som del av ett större sam-
manhang – en diskurs? Flera gränser blir snabbt nödvändiga att markera. 
Beskrivningen kräver också en föreställning om vad konstruktionen gör – 
och i förlängningen vem som kan konstruera vad och när. Förutsättning-
arna kompliceras ytterligare om ambitionen utsträcks från att säga något 
om en enskild faktakonstruktion till att påstå något generellt om kropps-
konstruktioner. För den som tänker sig beskriva ett flertal konstruktioner 
av kroppsfakta krävs inte minst ett stort arbete bara för att sammanföra 
dessa aktiviteter. Om man dessutom vill säga det till flera personer behö-
ver man fånga deras uppmärksamhet och få dem att samlas i samma rum 
vid ett givet tillfälle. Om man trots allt lyckades med att genomföra detta 
konvent skulle man kunna låta materialet med kroppskonstruktioner cir-
kulera i publiken.  
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Om man vid detta tillfälle får bifall för sina påståenden om kroppsfak-
ta räcker det ändå inte särskilt långt om man misslyckas med att finna ett 
sätt att sprida sitt påstående vidare. Det som behövs är en metod för att 
förändra observationerna av faktakonstruerandet till en representations-
form som man kan ta med sig därifrån, något som underlättas betydligt 
om man kan transformera observationerna av konstruktionerna till en text 
eller annan representationsform. Genom att transformera observationer av 
motorikens retorik till inskriptioner genom begrepp som repertoarer, ka-
tegoriseringar, modalitetsmarkörer och inre referenser blir de inte bara 
mer precisa utan också enklare att administrera. Med en sådan transfor-
mation kan konstruktionerna av kroppsfakta lättare observeras var för sig, 
vid olika tillfällen, och av olika observatörer. Dessa observationer kan 
sedan sammanställas enligt givna föreskrifter och samlas i listor som 
enkelt kan jämföras. Med dessa listor kan man sedan skriva uppsatser, 
artiklar, och avhandlingar som kan spridas till en rad olika mottagare utan 
att det material som studerats behöver förflyttas från ett rum till ett annat.   

Tänk er sedan att man vill göra jämförelser av sina observationer med 
material från en annan tid och hur dessa konstruktioner står i relation till 
konstruerandet i vår egen. Här har den visuella observationen av materia-
let inget att sätta emot sin transformation till inskription. Den senare är 
framför allt mindre skrymmande och lättare att lagra som data. Men här 
finns fler fördelar att vinna med förändringen. Med en mobil inskription 
som representant för konstruktionen av kroppsfakta kan man enklare 
fokusera på det som man anser relevant att påvisa för publiken. Om man 
ska cirkulera materialet mellan olika observatörer kan det bli svårt att 
säkerställa att samtliga observatörer tittar på samma sak. Genom en 
diskursanalytisk begreppsuppsättning blir det enklare att påvisa vad som 
är relevant att urskilja och vad som utgör brus. Inskriptionen kan inte bara 
representera konstruktionen utan också förstärka den och göra den till 
mer konstruktion än vad den visuella observationen av faktakonstrueran-
det förmår.245

Den största fördelen med att översätta observationen av konstruktio-
nen av kroppsfakta till en diskursanalytisk inskription visar sig således 
vara ökad mobilitet – observationen transformeras till en referens som 
enklare kan förflyttas.246 Vill man samla in kroppskonstruktioner med 
syfte att införskaffa en kollektion av faktakonstruktioner finns således all 
anledning att transformera den till diskursanalytiska inskriptioner. Vill 
man studera diskursanalysen kan man med fördel studera de förbindelser 
som upprättas mellan olika översättningspraktiker. Men sociologiskt in-
tressant blir det kanske först när man studerar vad dessa översättningar 
och transformationer används till i de sammanhang där de mobila enhe-
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terna läggs på skrivbordet, stoppas i arkivet eller refereras till som fakta i 
någon artikel.  

Även om dessa metoder för fixering, mobilitet och transformation är 
genomförda tjänar de lite till om ingen vill ta del av resultatet. För att 
någon ska intressera sig för observationerna av faktakonstruerandet och 
vad jämförelser dem emellan säger måste de göras relevanta för något. 
De måste mobiliseras för något som betraktas som problematiskt eller på 
annat sätt angeläget.247 En sådan mobilisering kan exempelvis uppstå 
genom att man med en diskursanalys påstår sig kunna påvisa något nytt i 
ett sammanhang där konstruerandet hitintills inte utgjort en del av för-
klaringsapparaten samt visar hur kroppsfakta och dess administratörer där 
kan spela en betydande roll.  

Avhandlingens tolkningsrepertoar 
Jag har genomgående i avhandlingen refererat till kroppsvetandets tolk-
ningsrepertoar, en uppsättning metaforer och antaganden som jag menat 
skapar möjlighet att tala om barns kroppslighet på ett trovärdigt, neutralt 
och faktamässigt sätt. Hur skulle då denna text motsvarande tolkningsre-
pertoar kunna skissas? 

Analysen av utsagor om kroppslighet som har genomförts i detta arbe-
te skiljer sig på flera sätt inte från det arbete som arkeologer, fågelskådare 
och kroppsvetare gör med sina laboratorier. Jag har liksom de försett mig 
med optiska instrument, kodningsscheman och listor med vilkas hjälp jag 
sorterat och klassificera utsagorna efter en ordning som utgått från av-
handlingens syften och frågeställningar. I mitt fall har det handlat om att 
utforma instrument som kan bidra till att få svar på frågor om hur be-
skrivningarna av kroppsligheten konstrueras som solida och oberoende av 
sina beskrivare, vilka aktiviteter som beskrivningarna tagit del i och vilka 
sammanhang som konstruerats för att göra kroppsvetandet relevant. Med 
hjälp av översättningsmodellen och diskursiv motorik har jag upprättat ett 
eget laboratorium som möjliggjort att utsagorna om kroppslighet har 
kunnat transformeras till del av en tolkningsrepertoar, inskriptioner, se-
enden och retorik. 

Den realismskapande process vilken analyserades som skiftningar i tid 
och rum har också mobiliserats för att skapa verklighet i denna text. Som 
läsare har du genom exemplifieringarna och citaten förflyttats mellan 
Haglunds arrangemang för att bestämma kroppshållningen till journal-
skrivandet på en barnhabilitering och motoriktestandet i Bunkeflo. Ge-
nom att citera texter och peka på diskursiva detaljer har avhandlingens 
berättelse om motorikens retorik konstruerat sina egna inre referenter, 
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och i stor utsträckning har utsagorna om motorikens retorik använt en 
liknande empiristisk repertoar som den visat även präglar kroppsvetan-
dets utsagor.  

Jag har under analysen vandrat mellan de analytiska positioner som fö-
respråkar (förutsätter) den forskar- respektive deltagarorienterade kon-
textbestämningen. Den övergripande metaforiken som hämtats från La-
tour och översättningsmodellen innebär att de empiriska studierna har 
försetts med ett forskarorienterat sammanhang. Men i bearbetningen av 
de olika utlåtandena har jag försökt ligga nära det deltagarbestämmande 
idealet. Detta kan i och för sig betraktas som en inkonsekvens, men som 
retoriskt resurs har skiftet sina fördelar. För att kunna tala om det empi-
riska materialet som bärare av en specifik innebörd måste tecknen låsas 
fast för en stund. Detta låter sig i och för sig göras oavsett val av kontex-
tualisering. Men att vandra mellan en deltagar- respektive forskaroriente-
rad kontextualisering öppnar för olika läsningar och fungerar således 
retoriskt för att förstärka den konstruktionistiska ansatsen. Här finns en 
tydlig parallell till motorik som en flytande signifikant, ett tecken som 
kan bestämmas till olika saker i olika sammanhang – det är en flexibilitet 
som skapar utrymme för ett vidgat nätverk av aktörer och relevans.  

Avhandlingens tolkningsrepertoar har framförallt baserats på två meta-
forer, dels verkstadsgolvet till förmån för spegeln som ett sätt att definie-
ra språk som handling istället för representation, dels cirkulationssyste-
met (eller blodomloppet) som ett sätt att studera de nödvändiga processer 
som krävs för att konstruera fakta. Med den senare har jag lagt olika 
mycket fokus på de olika looparna i cirkulationssystemet, och syftet har 
främst varit att visa hur dessa loopar utgör del av något gemensamt och 
nödvändigt när påståenden om motorik kan bli fakta om barnet – något 
gemensamt som jag har kallat för kroppsvetandet.  

Tillämpar man cirkulationsmetaforens förslag att fakta inte bara möj-
liggörs av välmonterade laboratorier, användandet av modalitetsmarkö-
rer, skapandet av trovärdighet hos dess förkunnare, utan även kräver mo-
biliserandet av ett sammanhang där de får en publik och kan alliera sig 
med andra påståenden, borde detta antagande naturligtvis gälla även den-
na text. I syfte att stärka det som kan tyckas vara den minst utvecklade 
loopen i detta cirkulationssystem ska jag därför utveckla det resonemang 
om kroppslig kvalificering som inleddes i slutet av kapitel 2. Men innan 
dess kan det finnas anledning att reflektera över den loop i avhandlingens 
cirkulationssystem som utgjort dess länkar och knutar.

Jag har i denna avhandling arbetat med tre analytiska ansatser. Utöver 
en analys av kroppsvetandet har jag fokuserat på översättandet och be-
skrivningen som språklig handling. Dessa tre ansatser delar inte någon 
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uppenbar gemenskap, utan har i denna avhandling sammanförts i syfte att 
studera olika dimensioner av möjligheten att konstruera kroppsfakta. 
Således har de försetts med en gemenskap i den uppgift de har blivit till-
delade i avhandlingens laboratorium. Något som de dock delar även på 
andra ställen än i denna text, och som legat till grund för att de samman-
förts i min analys av motorikens retorik, är deras performativa ansats. 
Innebörden av en performativ ansats, och det som framför allt förenar det 
teoretiska möte jag sökt mellan Foucaults vetandebegrepp, översätt-
ningsmodellens idéer om förbindelsernas betydelse och den diskursiva 
motorikens analys av språkliga handlingar, är att alla utgår de från att 
världen blir till och upprätthålls genom olika praktiker.  

Den performativa ansatsen innebörd är kanske som enklast att visa ge-
nom att tala om makt. Med en performativ ansats är det inte frågan om att 
studera vem som har makt och vem som inte har det, eller att visa vem 
som utövar den på någon annan. Makt studeras inte som en egendom 
vilken innehas utan som en handling – därav begreppet performativitet. 
Latour menar bland annat att översättningsmodellen utgör just ett sätt att 
analysera makt enligt en performativ ansats. Han kontrasterar översätt-
ningsmodellen med en diffusionsmodell, en analys av makt som baseras 
på en traditionell definition – att makt är något man kan inneha och ut-
öva.

En övergång från diffusions- till översättningsmodellen är således det för-
sta steget som kommer att låta samhällsvetare förstå makt som en konse-
kvens av och inte en orsak till kollektiv handling.248

Konsekvenserna av översättningsmodellen är att analysen går från att 
försöka identifiera ett maktens centrum mot att studera hur den är möjlig. 
Den performativa maktanalysen väljer inte att förlägga sin maktstudie till 
den som står först i ledet och knuffar de övriga aktörerna i en viss rikt-
ning. Istället är det förbindelsen mellan aktörerna, relationerna och av-
ståndet som utgör studieobjektet. Varje steg är därför potentiellt lika rele-
vant att beskriva. Vill man betona en performativ ansats bör man således 
inte förklara möjligheten att konstruera kroppsfakta genom att transfor-
mera kroppsobservationerna till motoriska inskriptioner med att samhället 
exempelvis har medikaliserats och att detta skapat ett visst tolkningsföre-
träde eller någon annan form av dominans. Det är klart att medicinens 
funktionärer är viktiga, men inte självklart viktigast och inte heller en 
given startpunkt för en maktanalys. Det betydelsefulla och nödvändiga 
kan lika gärna återfinnas i rummen, apparaterna, protokollen, arkiven och 
arrangemangen, och hur de förenas genom det Foucault kallar för episte-
me.
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Med översättningsmodellen utgör motorikens begreppsanvändare 
(kroppsvetaren) inte en passiv förmedlare av kroppstecknet utan är den 
som genom sin tillämpning fyller det med innebörd. Som sådan be-
greppsbrukare kan varje kroppsvetare i sin användning av begreppet mo-
torik potentiellt också översätta tecknet till nya meningar, tillämpa det på 
nya fenomen och skapa nya förklaringar. Men här finns också gränser för 
vad som går att göra, begränsningar som vetandeanalysen skulle kalla för 
sanningsregimer, översättningsmodellen för nätverk, och den diskursiva 
motoriken för tolkningsrepertoarens omfattning. 

 Istället för att betrakta motorik som det som håller förklaringar av 
kroppsligheten samman betraktas motoriken, med en performativ ansats, 
som något som hålls samman genom en rad handlingar. Att studera moto-
riken enligt översättningsmodellen, att ge den en handlingsbaserad defini-
tion, innebär att man studerar hur den upprätthålls som förklaringssystem, 
hur dess tecken genom att tillämpas som förklaringar förses med inne-
börd

Förslag till översättning 

Att påvisa att något nytt och okänt upptäckts som det också är viktigt att 
veta något om är ofta ett bra sätt att få gehör. Men sällan är det så att vik-
tiga frågor eller betydelsefulla fenomen ligger orörda tills någon en dag 
bestämmer sig för att ta sig an dessa. Att göra en fråga relevant innebär 
vanligen att man först får peka ut och ringa in det fenomen som man avser 
studera och sedan helst konstruerar det så att det framstår som något bety-
delsefullt men relativt okänt.249

I Bunkeflo fortsätter observationerna av barnens kroppar. Vissa delpro-
jekt är avslutade och avrapporterade medan andra löper på. Men vetgirig-
heten verkar ha mattats. På bunkeflomodellens hemsida framstår det åt-
minstone inte längre lika viktigt att betona de vetenskapliga rön som en 
gång motiverade upptakten. Inskriptionerna från undersökningarna har 
inte längre en framträdande roll när modellen presenteras. De vetenskap-
liga projekt som samlas under bunkefloprojektet går i och för sig att finna 
bakom en länk dit den som undrar kan söka sig, men med övergången 
från projekt till modell betonas inte längre vetandet om kroppsligheten. 

Nu betonas istället hur aktörerna kring barnet kan skapa rätt förutsätt-
ningar för att förmå eleverna att utveckla en hälsosam livsstil. Här ett 
exempel på den nya retoriken: 
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Hälsa är ett vitt begrepp och nära kopplat till den egna personligheten och 
livsstilen. Den handlar om att må bra, ha resurser för att klara vardagens 
krav, t ex fysisk, psykisk och social kompetens, så att man kan uppnå en 
god livskvalitet och balans i tillvaron. Därför måste vi tänka nytt och inta 
ett promotivt synsätt där vi stödjer miljöer som främjar, ger kunskap och 
färdigheter och som får människor att byta ’riskfaktorer’ till ’friskfakto-
rer’.250

Vägen till den hälsosamma livsstilen framställs som ett delat ansvar. Re-
toriken går ut på att vuxenvärlden måste skapa förutsättningar för barnen 
att kunna utveckla en hälsokompetens. Men ytterst är det hur vi väljer att 
leva våra liv som fäller utslag – så lyder budskapet. På bunkeflomodel-
lens hemsida talar man därför om behovet av att ”investera i hälsa och 
kunskap”251 och som kurslitteratur har man gett ut Instruktionsbok till 
livet. En inspirationsbok.  Den presenterar sig själv som en manual för ett 
hälsosamt liv, i dess argumentation mobiliseras en rad retoriska figurer 
från kroppsvetandets tolkningsrepertoar. I boken tar man bland annat 
fram betydelsen av att kunna balansera mellan arbete, familj, fritid, av-
koppling och motion. Vi känner igen utvecklingsnarrativet i påpekanden 
om att vi inte kan förneka vårt biologiska arv och vi möter återigen talet 
om en relation mellan kropp och själ. Mest framträdande är dock påpe-
kandet om att vi aktivt måste välja hälsa – ett beslut som verkar själv-
klart, men som trots allt måste fattas av den enskilde. Därför blir det ock-
så viktigt att bestämma vad hälsa är. 

Så vad är då hälsa? Kanske kan det bäst beskrivas som ditt förhållande till 
livet. Just nu tickar ditt hjärta, du andas, du ser och du tänker. Ett biolo-
giskt liv pågår i din kropp – men hur du mår beror på ditt förhållande till 
livet. Därför krävs det idag ett stort egenansvar och stort intresse för hur 
du skall kunna vara frisk och må bra utan vård.252

Hälsa framställs i boken inte som ett tillstånd utan som en relation, ett 
förhållande mellan den enskilde individen och dennes livsstil. Hälsa blir 
något man inleder och vårdar istället för en konsekvens av hur man lever. 

När man i instruktionsboken talar om det hälsosamma levernet fram-
står hälsa som ett projekt mot vilket man bör sträva, något som kräver 
planering och kunskap och som därmed skapar behov av såväl expertkun-
skap som metoder för att lära ut och examinera det hälsosamma levernet. 
Tilltalet är på många sätt typiskt för det som präglar relationen mellan 
expert och medborgare i vår tid. Det är inte frågan om påbud eller förbud, 
utan om förslag och beskrivningar som ska förmå medborgaren att själv 
fatta de rätta besluten. Den passive och följsamme medborgaren som 
följer riktlinjer och påbud har i vår tid ersatts med idealet om en reflekte-
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rande och livsplanerande individ, vilket skapar nya förutsättningar för hur 
individen ska förmås bli framgångsrik. 253

Liksom i fallet med bunkeflomodellen utgör barn en grupp som regel-
bundet punktmarkerats i arbetet med att höja hälsokompetensen. Ofta har 
det varit fråga om att använda skolan som arena för att nå ut med budskap 
om det osunda levernets effekter och hur det kan undvikas. Skolan har 
även använts flitigt för att kartlägga, förebygga och korrigera skolbarn 
med felaktiga levnadsvanor.254

Eva Palmblad & Kenneth Petersson har skrivit om relationen mellan 
skolhälsofostran och vad som utmärker den moderna styrningen av med-
borgaren. De talar om ett perspektivskifte när det gäller förhållandet mel-
lan medborgaren, myndigheter och expertis. Tidigare präglades tilltalet 
från den myndighetsutövande experten av att markera det korrekta och 
sunda levernet gentemot det ohälsosamma.255 I vår tid präglas tilltalet 
istället av samförstånd och medbestämmande. I takt med att förvaltningen 
av hälsan har förflyttats från myndighetsutövaren till medborgaren har 
också expertens roll och styrningens medel omformulerats. Istället för 
recept ger man idag förslag och delar ut ansvar. Individen själv ska välja 
och expertens roll blir att föreslå och vägleda. Här två citat som visar på 
vilket sätt detta resonemang kan vara intressant för denna avhandling: 

Reglerandet av mänskliga kroppar är en del av det moderna samhällets 
politiska arsenal. Vi är därmed inne på temat social styrning. Social styr-
ning handlar om strävanden att förverkliga en viss samhällsutveckling. 
För att åstadkomma detta krävs givetvis makt. Men det krävs också kon-
kreta instrument.256

Själva uttrycket hälsofrämjande vittnar om det officiella intresset att slå 
vakt om mänskliga aktiviteter, beteenden och attityder som hör samman 
med en frisk och sund livsföring, dvs. ett intresse att föra in människor i 
en bestämd rörelseriktning som leder till att god hälsa och goda levnads-
vanor befrämjas. Man skulle kunna säga att det handlar om att befrämja 
medborgarnas kroppar och själar.257

Till avhandlingens tolkningsrepertoar kommer jag med denna översätt-
ning foga några influenser från den post-foucaultianska maktanalys som 
går under beteckningen ”governmentality”. I ett samhälle som präglas av 
en förväntan på medborgarna att styra sig själva utövas inte makten lämp-
ligast genom att dominera, utan snarare genom att styra självstyrandet.  

Genom upplysning om det rätta och goda levernet ges vi alla mallar att 
anpassa vår tillvaro efter och tekniker för att nå de uppsatta målen. Bun-
keflomodellens retorik utgör på många sätt ett typiskt exempel på hur det 
bio-politiska tilltalet kan se ut i praktiken. Det här är inte en makt som 
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hämmar och begränsar, utan som definierar livet och visar medborgarna 
möjlighet att välja ’rätt’ livsstil.258

Så kan en möjlig översättning av denna avhandlings relevans för ett 
sammanhang formuleras. Att studera motorikens retorik och dess sätt att 
konstruera kroppsfakta kan utgöra ett sätt att studera hur relationen mel-
lan makt och vetande etableras och upprätthålls i praktiken. Utan att tona 
ner betydelsen av detta förslag är det dock viktigt att påpeka att jag med 
denna översättning inte vill försöka slå fast vad motorikens retorik är eller 
gör i alla sammanhang – den utgör en av flera möjliga översättningskan-
didater och avsikten är framför allt att göra en analys av kroppsfaktakon-
struerande relevant för en samhällsvetenskaplig publik. Att översätta 
studien av motorikens retorik till frågor om hälsosamt leverne, kroppslig 
kvalificering och förhållandet mellan makt-vetande är ett sätt att mina 
utsagor ska få en vidare innebörd, större publik och förhoppningsvis någ-
ra fler allierade.

’Bara’ ’en’ ’social’ ’konstruktion’? 
Jag har påstått att motorik används för att göra saker, exempelvis be-
stämma en viss kroppslighet eller konstruera fakta och trovärdighet. Men 
vad har då denna text gjort med motoriken? Är den på något sätt påver-
kad av det som här hävdats? Har den upplösts, dekonstruerats, försvagats 
eller stärkts? Jag kan inte ta fullt ansvar för hur texten blir läst (meningen 
uppstår som bekant mellan text och läsare), utan bara försöka vara tydlig 
med dess avsikter, och dessa är inte att bli kvitt motoriken. Snarare än att 
utgöra ett underkännande av motorikens betydelse eller funktioner kan 
denna avhandling betraktas som ytterligare en berättelse om motorik. I 
och med denna text blir det snarare rimligt att påstå att det finns mer mo-
torik än det fanns innan. Motoriken har med denna avhandling försetts 
med ännu ett sammanhang, getts ytterligare relevans och förbundits till 
fler aktör och därmed skapats ett vidgat nätverk. På samma sätt som utlå-
tandet till försäkringskassan kan förstås som en berättelse avsedd att göra 
saker är detta en berättelse avsedd att göra andra saker. Utlåtandet till 
försäkringskassan och denna avhandling har mobiliserat motoriken för 
olika syften och därmed också framställt den på olika sätt. Skillnaden i 
uppgift skapar också skillnad i argument.  

Men har jag med denna avhandling ändå inte ifrågasatt motorikens 
trovärdighet och representationsförmåga genom att implicera att den bara 
är en social konstruktion? Varför inte avsluta hela texten med att studera 
retoriken bakom ett sådant påstående. 



164

Till att börja med: Att påstå att en utsaga som beskriver ett barns mo-
torik ’bara’ är en social konstruktion vore att säga att det inte spelar nå-
gon roll hur vi beskriver något. Jag har med denna diskursanalys tvärt om 
haft för avsikt att visa att det är helt avgörande hur något beskrivs: att 
utformandet av utsagorna vilka innehåller beskrivningar av motoriken gör 
saker som påverkar människors liv, rent av bestämmer de vilka männi-
skorna är och vad de behöver. Detta bör på inget sätt trivialiseras med ett 
bara.

Vi kan knappast heller påstå att motoriken bara är ’en’ konstruktion. 
Snarare har jag med denna avhandling haft för avsikt att visa hur utsagor 
om motorik kan användas för att konstruera multipla bestämningar av 
kroppslighet.259 Motoriken kan utgöra tecken på såväl kroppskontroll, 
inlärningsförmåga, överaktivitet, karaktär och hälsa. Motoriken såväl 
består av, som används till ett flertal konstruktioner. 

Bör vi då påstå att utsagorna om motorik utgör en ’social’ konstruk-
tion? Delvis så blir mitt svar. Det beror på vad som åsyftas med att här 
mobilisera begreppet social. Om vi talar om det sociala som en storhet 
med vilken vi kan generera förklaringar ser jag inte hur talet om en social 
konstruktion kan bidra till något som denna avhandling syftar till. Pro-
blemet med att tala om sociala konstruktioner som om de utgjorde för-
klaringar till det som konstrueras är att man endast tenderar att förespråka 
ett skifte av tolkningsföreträde. Följer vi åter Latour utgör det sociala 
inget som ska förklara någonting annat. Enligt Latour bör det sociala 
istället utgöra en del av det fenomen vi samhällsvetare bör ha som mål att 
beskriva. Inget är allt igenom socialt, men allt har en socialitet, hävdar 
han.260 Om vi med social konstruktion istället syftar på de relationer som 
upprättas mellan olika aktörer och hur de interagerar med varandra får det 
sociala en mer konkret innebörd i termer av handlingar och relationer 
vilka i varje enskilt fall kan studeras empiriskt. I den bemärkelsen kan 
motoriken i allra högsta grad sägas vara social. 

Slutligen: Kan vi då påstå att utsagor om motorik som representation 
av kroppsligheten utgör en ’konstruktion’? Ja visst! I allra högsta grad. 
Motoriken kan kanske bäst jämföras med en skiftnyckel – båda utgör en 
genomtänkt, sofistikerad och välmonterad konstruktion som kan vara 
användbar när man ska konstruera vissa andra saker. Liksom de påståen-
den jag gör om motoriken just i detta avsnitt är konstruerade är alla andra 
påståenden också konstruerade, och det ligger inget moraliserande i det 
påståendet. Det intressanta är inte att konstatera att motoriken är en kon-
struktion, utan att visa hur den konstrueras och för vad. Det är vad jag 
hoppas att avhandlingen lyckats med.  
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Jag har i denna avhandling visat hur utsagor om motorik ofta utgörs av 
gedigna konstruktioner som är framarbetade i välmonterade laboratorium. 
Utsagor som är uttalade och nedtecknade av kroppsvetare som intagit 
subjektspositioner vilkas trovärdighet har etablerats genom att kategorise-
ra dem som tillförlitliga och neutrala – förankrade i en tolkningsrepertoar 
vilken naturaliserar beskrivningarna och externaliserar representationer-
na, uppbackade av modalitetsmarkörer vilka får dem att framträda som 
fakta. Utsagor levererade i berättelser där de mobiliseras som inre refe-
renter och utsagor vilka transformerat observationer till inskriptioner som 
lagras i akter och arkiv. Att påstå att de inte vore konstruerade skulle inte 
bara var missvisande utan också oförskämt mot alla som ansträngt sig för 
att förmå beskrivningarna av motorik att bli till fakta om barn.
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Summary

If you wish to go out of your way and come back heavily equipped so as to 
force others to go out of their ways, the main problem to solve is that of mo-
bilization. You have to go and come back with the “things” if your moves are 
not to be wasted. But the “things” have to be able to withstand the return trip 
without withering away. Further requirements: the “things” you gathered and 
displaced have to be presentable all at once to those you want to convince 
and who did not go there. In sum, you have to invent objects which have the 
properties of being mobile but also immutable, presentable, readable and 
combinable with one another.(Latour 1990: 26) 

This thesis is a study of the discourse on children’s ability to control their 
body movements – the rhetoric of motorics (motor control). It takes an inter-
est in the different practices that need to be dealt with if you would like to 
construct a description of bodiliness in a factual way, and it is particularly 
concerned with the practice of transforming visual observations of children’s 
bodiliness into inscriptions of motor control and the discursive actions that 
make these inscriptions credible and relevant. As the opening quote from 
Bruno Latour points out, transforming modalities of representations and 
building their credibility is a practice with several dimensions, all necessary 
to take into account if you want to study the construction of facts. 

The thesis can be described as a discourse analytic study on a science 
studies mission. The questions are formulated from a constructivist perspec-
tive and the aim of the thesis has been to study how statements about motor 
control are possible, understandable, made relevant, and used in practice – 
dimensions that are believed to be closely integrated. 

Three analytic concepts are constructed and used for this purpose: Body 
knowledge, which is not to be regarded as a collection of scientific and 
medical practices but rather, using Foucault’s words, “the space in which the 
subject may take up a position and speak of the objects with which he deals 
in his discourse.” (Foucault 1972b: 182) The Actors of body knowledge, who 
take the shape of subject positions, institutions and artifacts which receive 
their vocabulary from the discourse of body knowledge, and at the same 
time, are the ones which construct and reproduce that particular discourse. 
And finally, bodiliness is studied as the objects that are being problematized 
in body knowledge in order to make that knowledge relevant in different 
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contexts, and also what is meant to be represented by inscriptions of motor 
control.

Motor control is normally regarded as an individual entity, belonging to a 
specific body, and is normally studied by medical disciplines like anatomy 
and neurology rather then sociology. But in this text motor control is not 
studied as something individual but as a collective, a discursive practice that 
connects actors to each other and makes it possible to gain and exchange 
knowledge about bodiliness.  

Worries about children’s ability to control their bodies in an accurate way 
have a history of regularity in Sweden. Mostly the concerns have been over 
the effects of children being physically passive when attending school. The 
school environment has been formulated both as the cause of this passivity 
but also the institution that could and should be used to deal with the prob-
lem. In a school setting every child can be reached for a long period of time 
– making for long lasting effects. Lately it has been possible to see an in-
crease in these worries, at least by the way the issue is highlighted in the 
media and the arrangements taking place in educational settings.   

My interest in inscriptions of motor control began from studies of how 
deviance was constructed by neuropsychiatric diagnoses like Minimal Brain 
Dysfunction (MBD), Deficits in Attention, Motor control and Perception
(DAMP) and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).  Observa-
tions of motor control make one of the criteria for ‘discovering’ children 
with these types of diagnoses. I have been especially interested in the way 
inscriptions of motor control seem to work as a factual foundation in the 
construction of children’s deviance. Whether a child at a specific age is 
judged to be able to concentrate on a certain subject in a certain environment 
for a specific amount of time is rather easy to deconstruct, but ‘clumsiness’ 
seems a more solid construction. These experiences have made me primarily 
interested in constructions of facts. How is it that statements about bodiliness 
are constructed in a way that does not seem to be constructed? 

To answer this question I have taken three theoretical and methodological 
paths. To study body knowledge and its discursive order and practices I’ve 
used a Foucauldian framework. This has mainly taken the shape of historical 
comparisons in order to map a genealogy of body knowledge.  

The Foucauldian vocabulary is very good for asking interesting questions, 
but often difficult to use as a guide when you wish to have them answered. 
To make the idea of a grand discourse on bodiliness less abstract and more 
focused on practice I have used the concept of interpretative repertoires 
(Wetherell & Potter 1992).  

My interest has mainly been in the practices of constructing facts rather 
then the effects of these constructions. To be able to study these practices I 
have used a form of discursive analysis developed under the name of discur-
sive psychology (Edwards & Potter 2002), and turned it onto an analysis of 
discursive motorics. With this ethnomethodology-inspired discourse analysis 
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I’ve been able to analyze the descriptions of children’s bodiliness in detail 
and as a form of interaction. This means that I have turned away from the 
cognitive and essential questions on whether descriptions of bodiliness are 
representative or not, and instead have analyzed them for their uses in the 
interactional settings where they are being written down.  

As a meta-theoretical metaphor I have used concepts and ideas from what 
was first named the Sociology of translations (Callon 1986) and later Actor-
Network Theory (ANT). Within this science studies tradition I have mainly 
used the way Bruno Latour has formulated the concepts of translation, trans-
formation and mobilization (Latour 1987; Latour 1999).

The data that have been analyzed are mostly gathered from educational 
and medical settings. The empirical studies that build the foundation of this 
thesis have been done on settings that either keep or produce data that de-
scribes children’s bodiliness. To analyze the historical uses of what I call the
rhetoric of motor control I have analyzed data from a number of journals 
that specialize in the subjects of physical education, gymnastics, sports, edu-
cational studies, school leadership, psychology and special pedagogic. The 
inventory is based on strategic samples from the period 1917 – 1999. As 
well as this inventory I have collected a great number of articles from news-
papers from 2000 to 2004 that deal with issues of children’s bodiliness.     

Another type of data that has been analyzed is motorical tests. I have not 
studied the actual testing practice but instead focused on the manuals that 
guide the tests. The manual is an exciting type of data. With its purpose of 
guiding the test leader through the test in a way that guarantees unbiased and 
comparable results, it opens up for an analysis of the translations and trans-
formations that construct factual accounts. Together with this data I have 
also studied the literatures that deal with subjects like motor control, body 
poise, hyperactivity and clumsiness.  

Another type of data that has been studied is medical records, mainly 
medical records from school health care and records from a child rehabilita-
tion center. With this data I have focused on the inscriptions of motor control 
and their uses.

These empirical studies are presented in three chapters. In the first, I focus 
on the mobilization of actors and the translation of body knowledge into 
something relevant. This chapter is guided by Latour’s metaphor of Sci-
ences’ ‘blood flow’ (Latour 1999), which points out how transforming a 
statement’s factual modality should not be seen as something that means to 
go from A to B, but rather as a system of circulations that needs to be sus-
tained. The focus is on the actors of body knowledge and how they have 
been seen as important in different contexts. The first part is a small case 
study of the pioneers of body poise observations in Sweden, and how they 
set up their laboratories and discussed what should be observed, and how 
and why. It also shows how the observation of this poise has become an 
important sign for diagnostic practices. The second part puts the attention on 
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practices of classification and categorization. It investigates the way obser-
vations of bodiliness have been used to sort children into different types and 
how these types reflect social as well as physical skills. The chapter moves 
on to comparing how talk about the need for making children gain self con-
trol is made relevant for the practice of defining the appropriate levels of 
motor control. 

The second empirical chapter focuses on theories and practices of motor 
control observation. Here the relevant laboratory settings, inscription devices 
and the ‘professional vision’ (Goodwin 1994) involved are studied. The 
chapter begins with an inventory of the definitions of motor control and con-
cludes that there are many definitions in use that do not match, but also that 
this does not seem to be a problem. There are no controversies to be found in 
the theoretical discourse of motor control. The chapter moves on to study the 
motorical test as an inscription device. By following the guides provided in 
the manuals for the tests, the construction of laboratory arrangements is stud-
ied. A special emphasis is put on the ways the manuals deal with the prob-
lem of bias by instructing the test leaders’ actions, the shape of the observa-
tion rooms, the moods of the children, the time that should be used and what 
should be observed. In the second part of the chapter the professional vision 
and representations of motor control are analyzed. It is concluded that the 
vision of the observer both needs to contain a specific gaze, a form of visual 
memory built up by experience, as well as the ability to be open to new ob-
servables. Finally, attention is put on the process of transforming the obser-
vations into numbers – data that is useful. 

In the third and final empirical chapter the analysis moves to the activities 
where the inscriptions constructed in the laboratories get used. Here the at-
tention is placed on the writing of medical records and how statements about 
motor control are used in these types of text. This is the chapter where the 
analysis of discursive motorics is developed and used to analyze construc-
tions of interest, credibility, membership categorization and the use of an 
empiricist repertoire. First, a detailed analysis of modalities (Latour & 
Woolgar 1979) is done on a number of medical records. This shows how 
different modalities can be used to construct not only statements’ factuality 
but also rankings of the sources of description in terms of reliability and 
validity. The chapter then goes on to analyze how realism can be built in to 
the narratives constructed in the records by shifting the reader between dif-
ferent times and spaces. The use of bodiliness is analyzed as a way of build-
ing an internal reference in the story. Finally, the chapter brings the different 
forms of analysis together to study two different statements from the same 
writer concerning the same child, but written for different purposes. The 
analysis both illustrates the different rhetoric’s used to convince different 
readers as well as the need to combine different forms of discursive analysis, 
so as not to prejudge what is going on in the data. 
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In final chapter the rhetoric of motor control is compared with the rhetoric 
used to convince the reader of this text. Practices of transformation and 
translation are investigated with a reflexive analysis looking at the issues this 
text has dealt with in order to construct a factual story about the rhetoric of 
motor control. The purpose of this reflexive move is to show that construct-
ing facts and translating ‘knowledge’ is something that is a necessary prac-
tice if what you say is to be made relevant and credible regardless of the 
subject being observed and described.  
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Barn och ungdomsklin Journalblad1
2

[Namns] mamma har ringt upp mig angående 3
[Namns]MBD/DAMP-problematik. [Namn] har varit 4
på [organisation] MBD/DAMP-projket som resulte-5
rade för hans del i att man delvis inlett en 6
del förändringar kring honom i skolan, delvis 7
blev han inskriven på Habiliteringen p g a 8
DAMP. Hans kontakt på Habiliteringen är [För-9
namn Efternamn], kurator och hon ska även få 10
kopia på utlåtandet. Då vi genomförde projektet 11
och undersökningen -96 under vårterminen bedöm-12
des [Namn] av psykolog, specialsjukgymnast, 13
speciallärare och mig som barnläkare. Var god 14
se bifogad kopia på sammanfattningen av bedöm-15
ningen från 96-02-[00], 96-02-[00] för sjukgym-16
nastens del och 96-10-[00] för psykologens del. 17
Redan då erbjöd jag [Namns] mamman hjälp med 18
att söka vårdbidrag som dock avvisades då men 19
under tiden har hon insett att [Namn]och hon är 20
mer och mer beroende av sådant stöd. Då [Namns] 21
mamma ringde upp mig förra veckan berättade hon 22
att [Namn] den senaste tiden genom att han när-23
mar sig puberteten har blivit mer och mer tju-24
rig och trotsig och svårkontrollerbar har fått 25
mindrevärdighetstankar och är mycket beroende 26
av mammas stöd eftersom han är helt opålitlig. 27
Han behöver praktisk hjälp i stort sätt med 28
allt. Mamman tänker att gå ner med sina studier 29
för att kunna stödja honom. Därför är dom i be-30
hov av vårat bidrag nu31
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FÖRSÄKRINGSKASSAN          LÄKARUTLÅTANDE 32
för vårdbidrag 33

13. Barnets sjukhistoria samt tillstånd vid senaste undersökning 34
35

[Namn] har följts upp på Barnmottagningen p g a 36
allergisk rinokonjunktivit och Asthma bronchia-37
le. Detta utlåtande avser dock främst DAMP som 38
sedan länge varit problem för [Namn] men den 39
senaste tiden har det försämrats på alla områ-40
den. [Namn] har tagit del av ett projekt för 41
DAMP/MBD i skolåldern och var godkänd av Soci-42
alstyrelsen och genomförts inom [organisation] 43
i [Stad] under läsåret 1995-96. Då genomgick 44
[Namn]en psykolog-, specialsjukgymnast-, barn-45
läkar- och speciallärarbedömning. Redan tidiga-46
re sökte [Namn] på sin mammas initiativ på BUP 47
och Barnhabiliteringen dock kunde man inte sä-48
ker ställa diagnosen. [Namn]var för ung då. Då 49
han undersöktes i samband med MBD/DAMP-50
projektet under vårterminen -96 har man hittat 51
i läkarbedömningen lindriga men klara avvikel-52
ser för MBD/DAMP. Mest påtagligt var dock anam-53
nesen som visade redan då att [Namn] har pro-54
blem i inom alla praktiska områden i vardagsli-55
vet.  Han har utvecklats bra fram till 3-56
årsåldern därefter tilltagande svårigheter både 57
fin- och grovmotoriskt och perceptoriskt. Har 58
svårt med den motoriska planeringen och därför 59
lyckas han knappast med något praktiskt trots 60
att neurologiska avvikelserna var lindriga (men 61
mycket typiska). Han har mycket lätt att göra 62
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illa sig trots sin ålder. Man får inte släppa 63
honom fritt i trafiken, kan fortfarande inte 64
bedöma faran och avståndet, försvinner i sina 65
drömmar, alltså är trafiken en stor risk både 66
för honom och för bilförarna. I början hade 67
dock [Namn] accepterats mycket bra i skolan ef-68
tersom han har varit en snäll kille men den se-69
naste tiden har han fått mer och mer av mindre-70
värdighetstankar och börjar bli mer isolerad 71
för detta. Vid sjukgymnastbedömningen februari 72
-96 fann man att han förstod instruktionerna 73
bra. Vid häl och takåsgång medrörelser i hän-74
derna. Har tillräckligt bra balans. Har svårt 75
med muskeldjupsinnet (kinestetiskt sinne). Har 76
svårt att bedöma avstånd och läge i rummet. Kan 77
korsa medellinjen men har svårt med pro- och 78
supination av vänster hand, handrörelserna kom-79
mer från axlarna. Har svårt att knyta en ro-80
sett, behöver även lite hjälp med påklädningen. 81
Psykologbedömningen visade Frostig inom normala 82
värden med undantag för figurbakgrund som var 83
något efter biologisk ålder. Därefter har prov 84
börjat med förändringsarbete med hjälp av spe-85
ciallärare. Projektet har avslutats och [Namn] 86
har tydligen inte kunnat få tillräckligt med 87
stöd från skolan, delvis att hans fritid orsa-88
kar mer och mer problem för familjen. Han får 89
inte lämnas utan tillsyn trots sin ålder och 90
han visar dessutom tecken för psykiskt lidande 91
p g a sin DAMP. Som följd av projektet har 92
[Namn] blivit inskriven till Habiliteringen har 93
som kontakt kurator [Förnamn Efternamn] där.94
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14. Diagnos 95
DAMP. Asthma bronchiale och allergisk rinokonjunktivi96
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