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Förord 

När doktoranden närmar sig slutet på sin avhandling blir han ödmjuk. Vill tacka 
allt och alla. Då detta driver avhandlingen mot ett orimligt omfång är seden ofta 
att hålla sig kort. Men en avhandling är i allt väsentligt också något som genom-
levs. Jag har vaknat mitt om natten för att jag överrumplats av saker som måste 
in eller bort från texten. Jag har fyllts av tvivel och ointresse för det jag håller på 
med. Sådana drabbningar är svåra att ta itu med helt solitärt. Det är heller inte 
en förmåga man utvecklar under den avgränsade tid som det tar att slutföra en 
avhandling. Jag ska därför ge ödmjukheten en chans att stå emot seden utan att 
bli allt för långdragen. Ordningen på tacken är kanske inte heller som sig bör.  

Mamma och pappa, det är otvivelaktigt så att ni är och förblir mina största 
föredömen på de flesta av livets områden. Er tro och ert stöd till mig har varit 
där från första sekund och antagligen tidigare än så. Den mylla av fritänkande, 
diskussion, beslutsamhet och kraft att gå dit intresset pekar som jag alltid haft 
förmånen att växa i beror på er: stort tack! 

Joline och Jenna, bättre systrar än er kan man inte ha. Ni har ställt upp i alla 
lägen och dessutom har ni passat och umgåtts med Karl när hans far har varit 
på annat håll: enorma mängder tack till er! 

Marie, vi delar inga av dessa blodsband. Men vår son ska göra det. Din ovill-
korliga tilltro och kärlek till mig har gjort all skillnad sedan den dag vi möttes. 
Med dig har jag fått fortsätta att odla märkliga intressen och ha utrymme för 
kreativa infall även om dessa kanske inte alltid framstår som lika kreativa just 
för dig. Din kvickhet, din humor och ditt goda hjärta kommer alltid att impo-
nera på mig: jag älskar dig! Karl, du är för liten för att kunna läsa det här. Men 
en sak lovar jag dig, takten med vilken du tänker utveckla den förmågan ska du 
få styra själv. Det är det minsta jag kan göra för att föra vidare något av det jag 
själv fått. Dina byggnationer som dagligen vänder uppochner på huset, din 
outsinliga energi och dina kramar är det bästa: jag älskar dig! 

Härtill kommer en samling goda vänner som förtjänar stora tack. Vänner 
som tagit mig med till diverse sovjetiska resmål, vänner som fått mig med på 
långlopp, vänner som med alla sina 204 centimeter kliver in genom grinden ger 
Karl en ukulele och drar ett högt Helsingborgsskratt ut över villahäckarna, vän-
ner som funnits där sedan mellanstadiet och som står för en ovärderlig kontinu-
itet och värme när helst det gäller, vänner som erbjuder en Småländsk enklav i 
Stockholm med en okrånglig attityd och utomordentlig humor och som under 
dessa avhandlingsår närhelst det behövts har erbjudit mig tak över huvudet, ett 
gott samtal och morgonkaffe, vänner som i vardagsjäktet med ungar och mat-
kassar har förmågan att kika upp och blinka med ögonen, rycka med mig och 



 

hålla takten, vänner som intresserat sig obegripligt mycket för mitt avhandlings-
arbete, vänner som kommer när taket blåser sönder och jag är hundra mil hemi-
från, vänner som jag jagats med på Knutstorp Ring och som höjt adrenalinet 
och gett mig avgörande avbrott i avhandlingsarbetet. Så tack till alla er! För-
hoppningsvis ligger det som en vattenstämpel någonstans bland alla blad.  

Med nästa omgång tack närmas vi oss avhandlingens mer konkreta arbete, 
kanske kan det till och med ses som en första avgränsning av syftet. Jag vill 
först rikta ett innerligt tack till de barn, ungdomar och tränare som lät mig vara 
en del av seglingsaktiviteten. Jag är väldigt ödmjuk inför ert mottagande och era 
frågor. Förhoppningsvis kan jag ge något tillbaka. 

Leif, ditt engagemang som handledare har aldrig gått att ta fel på. Att du har 
förmått att blanda handledningen med tips om linoljemålning och virkesdi-
mensioner har gjort allt mycket lättare. Samtalen om arbetsmoralen hos hant-
verkaren och akademikern är en förstaklassig lotsning in i den akademiska pro-
fessionen. När jag lyckas hålla mig till saken i mina texter är det oftast en för-
tjänst av din handledning.  

Marie, du har varit min biträdande handledare och du har en förmåga att 
lyfta fram och berömma som borde nedtecknas. Du har introducerat mig för 
betydelsefulla personer som jag med egen hjälp antagligen skulle skrämt i väg. 
Du har också lagt ovärderlig tid på att i slutskedet rensa texten från en massa 
misstag. 

Jag vill också rikta ett stort tack till Anders Burman för en kritisk och hjälp-
sam läsning på mitt slutseminarium, samt Ann-Carita Evaldsson, Helen Melan-
der och Karin Hjälmeskog för en genomgående och strukturerad läsning av 
mitt manus i slutskedet.  

Alla medlemmar i forskargruppen Smed, ni förtjänar ett stort tack för bra 
seminarier, diskussioner och synpunkter på mina texter genom åren. Ett särskilt 
tack också till Mikael Quennerstedt som vid flera tillfällen tagit sig extra tid att 
diskutera mina manus. 

Alla ni som varit mina doktorandkolleger genom åren förtjänar ett särskilt 
tack. Jonas, Johanna och Stina, här är två enkla fakta: om inte ni varit där hela 
tiden hade jag slutat, och om jag hade slutat så hade Jonas inte behövt rota fram 
gästmadrassen så ofta. Umgänget och vänskapen med er har verkligen förskö-
nat avhandlingsåren. Jonas, tack för att du från första dagen stått som ett aldrig 
fallande bollplank när jag testat idéer, för din oerhörda generositet och ditt 
lugn. Johanna, tack för att du alltid kan ta dig tid för samtal om vad som helst 
och för att du alltid kan skratta. Stina, tack för att du visar att allt är möjligt, för 
att du alltid bryr dig och för att du påminner om att vi också måste jobba. 
Micke, tack vare dig har jag i min skrivande vardag haft tillgång till ett ständigt 
pågående samtal om pragmatism. Utöver den skarpsynthet som gör dig till en 
fantastisk kollega har du också med din oförlikneliga omsorg blivit en god vän. 
Tack också Kicki för din gästfrihet och uppriktiga vänlighet. Tack även Gunilla 
för den omsorg du alltid haft för oss doktorander. 

Och, tack all administrativ personal! Här har fixats löner och resor och ut-
drag och intyg och registreringar med en ordning som jag avundas.  



 

Så, med dessa inledande ord återstår det nu bara för mig att ta hand om min 
del.  

 
Rødovre, mars 2014, rätt tidigt på morgonen 
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1. Inledning 

Den här avhandlingen handlar om undervisning och lärande av praktisk och 
kroppslig kunskap. En väsentlig del i detta arbete har för mig varit en sorts 
filosofisk undran över vad det innebär att i olika situationer och aktiviteter för-
kroppsliga kunskap. 

Det krävs ingen utdragen undersökning för att komma till slutsatsen att kun-
skapsfilosofin haft problem med hur vi ska förstå människans kunskapande 
natur utifrån begreppspar som teori och praktik, kropp och intellekt. När jag nu 
tagit mig modet att placera en av dessa i titeln på avhandlingen så känner jag 
mig också initialt tvungen att teckna bakgrunden till mitt val.  

Hugskottet till det här arbetet finns i de funderingar och samtal jag under 
drygt ett år som träbåtsbyggarelev (2005-2006) delade med mina byggkamrater. 
Att dagligen tillsammans med andra vistas i en varvslokal med syftet att bygga 
träbåtar medför att fysiskt arbete, känslor, idéer, föreställningar, normer och 
önskemål blir märkbara på ett högst integrativt vis. Att några år senare befinna 
sig på ett doktorandrum i Uppsala med byggminnena som referensram gav en 
första intuitiv känsla av att jag radikalt bytt verksamhet. Borta var, kändes det 
som, det handgripliga och påtagliga lärandet, den direkta förståelsen av vad som 
fungerar och inte fungerar. Jag var nu dömd till en tolkande och konceptuell 
verksamhet: intellektet och inte handgreppet var min resurs. Denna omedelbara 
uppfattning tvingades jag nyansera. Efter att ha ägnat månader åt seminarie-
verksamhet, skrivande och kastande av texter, flera timmar imaginärt bunden 
vid skrivbordsstolen, prövning av teorier och försvar av uppfattningar, föreföll 
det mig allt tydligare att jag även här ägnade mig åt att framställa och testa pro-
dukter: texter. Hållbarheten i en analys eller litteratursammanställning kunde 
vara lika självklar eller oförståelig som sprickan i en bordläggningsplanka, texten 
kunde bli kritiserad på formmässiga grunder utifrån genre och tradition precis 
som båtens språng eller virkesdimension kunde vara otillbörlig mot bakgrund 
av båttyp och byggtradition. Båtbyggandets valkspår i händerna var inte mer 
påtagliga än den ryggsmärta som kunde göra sig märkbar efter åtta timmars 
skrivande. Min fostran och prägling i de båda sammanhangen skiljer sig natur-
ligtvis åt. Det förekommer en variation i hur jag handlar och de vanor som 
blivit mig införlivade. Det finns olika saker som jag tar för givna och olika rikt-
ningar i vilka jag styr mitt tvivel: min känsla för verksamheterna.  

I genomlevandet av dessa erfarenheter tycker jag mig dock inte ha funnit nå-
got stöd för att skillnaderna i känsla kan återföras till en skillnad mellan vad 
som i människan är kroppsligt respektive intellektuellt. John Dewey och Wil-
liam James har varit dem jag oftast återkommit till när jag rådbråkat funderingar 
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som dessa och försökt relatera mina erfarenheter till kunskapsfilosofiska dis-
kussioner. Utifrån Deweys sätt att förstå människans handlingsliv finns det inga 
inneboende psykologiska uppdelningar mellan de intellektuella och sinnliga, de 
känslomässiga och det begreppsliga eller de imaginära och praktiska faserna i 
den mänskliga naturen. Men däremot, fortsätter han, finns det: 

individuals and even classes of individuals who are dominantly executive or re-
flective; dreamers or “idealists” and doers; sensualists and the humanly minded; 
egoists and unselfish; those who engage in routine bodily activity and those who 
specialize in intellectual inquiry. In a badly ordered society such divisions as 
these are exaggerated (Dewey, 1934/2005, s. 258). 

 
Vissa saker kan naturligtvis urskiljas som kroppsliga och andra som intellektu-
ella. Annars skulle orden för länge sedan försvunnit ur vår vokabulär. Men det 
är inte så enkelt att rörelser och handlag ligger i kroppen medan abstrakt tän-
kande hör till intellektet.   

I sin självbiografi Vad jag pratar om när jag pratar om löpning uttrycker Haruki 
Murakami på ett träffande sätt hur en i förstone intellektuell verksamhet kan 
framstå i kroppslig belysning: 

Att skriva en längre roman ser jag i grund och botten som ett fysiskt arbete. Att 
sätta ihop enskilda meningar må vara en intellektuell syssla, men att skriva en hel 
roman är faktiskt närmast ett kroppsarbete. Naturligtvis behöver man inte bära 
tungt, springa fort eller hoppa högt för att skriva en roman. Därför tror alla som 
ser oss från utsidan att en författares värv är ett stilla, intellektuellt arbete som 
pågår i något arbetsrum. De tror att man kan klara av att bli författare om man 
bara har styrka nog att lyfta en kaffekopp. Men om ni prövar på att skriva på all-
var, kommer ni snart att finna att romanskrivande är allt annat än en stilla syssel-
sättning. Att sitta vid skrivbordet och samla medvetandet till en laserstråle och 
från en horisont av Intet låta fantasin resa sig. Att föda en berättelse, välja rätt 
ord, se till att alla flöden i romanen bildar en balanserad helhet. Det krävs myck-
et mer energi för det än vad folk tror. Och under lång tid, dessutom. Visserligen 
rör man sig kanske inte så mycket i verkligheten, men det är ett arbete som san-
nerligen suger musten ur en. Arbetet fortgår hela tiden dynamiskt i kroppen. 
Naturligtvis är det med huvudet man tänker, men en författare tar på sig berät-
telsen som en sorts klädsel och tänker med hela kroppen (Murakami, 2011, s. 
99-100). 

 
Det här är ett bra exempel på hur vi, även när vi är fullt och ostört upptagna av 
att skriva och tänka, inte kan smita det faktum att vi är organiska kroppar i ett 
sammanhang. Pragmatiker som Dewey och James ägnade stora ansträngningar 
åt att påminna oss om att erfarenheter av att vara organiska kroppar i ett sam-
manhang på ett grundläggande sätt skapar mening i våra liv, och på så sätt 
också har en betydande plats i kunskapsprocessen. Det är en av de stora anled-
ningarna till att den här avhandlingen placerar in sig i pragmatismens tanketrad-
ition. Att tänka pragmatiskt i relation till Murakamis beskrivning ovan innebär 
att vi inte begriper mer av hans litterära förmågor genom att svara på frågor om 
hans kunskap är kroppslig eller intellektuell. Viktigare är, att det för Murakami 
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finns en erfarenhetsgrundad likhet (en kontinuitet) mellan den löpning och det 
skrivande han ägnar sig åt. ”Om jag ska utgå från mig själv”, säger Murakami (s. 
102) och hänvisar till sitt värv, ”har jag lärt mig mycket av att springa på vägar 
varje morgon”. Det intressanta med det påpekandet är att han, likt Dewey och 
James, inte rör sig mellan det kroppsliga och det intellektuella med idén om hur 
de influerar varandra. En sådan idé, om hur framgång på ett kroppsligt plan kan 
överföras till intellektuellt plan, kan nämligen argumenteras för på flera sätt.1 
Men för Murakami, som för Dewey, handlar det inte om något så enkelt som 
att en erfarenhet vunnen inom ett område rakt av kopieras in i ett annat. Bety-
delsefullt är istället hur olika erfarenheter, gamla som nya, närliggande som 
fjärran, blir meningsfulla i specifika handlingar. Till exempel att erfarenheter av 
och genom löpning blir kontinuerliga och meningsbärande i arbetet med att 
skriva (se Maivordotter & Quennerstedt 2012 för en analys av Murakami 2011). 

Min avsikt med att initialt föra fram dessa kunskapsteoretiska funderingar är 
att jag i avhandlingen kommer att argumentera för ett kroppspedagogiskt per-
spektiv. Ett kroppspedagogiskt perspektiv kännetecknas av att vi är organiska 
kroppar i ett sammanahang, samt att våra erfarenheter av att vara organiska 
kroppar i ett sammanhang är betydelsefulla för att skapa mening i våra liv. Det 
innebär att kunskap ses som förkroppsligad. Utifrån en sådan förståelse av 
kunskapsprocessen är det också pedagogiskt intressant att undersöka hur relat-
ioner mellan olika erfarenheter förkroppsligas och lärs. Det finns ett slags 
kroppspedagogik förbunden med såväl den specifika aktiviteten att skriva en 
roman som den specifika aktiviteten löpning, och såväl i arbetet med att bygga 
en träbåt som i arbetet med att skriva en avhandling. För avhandlingens studie 
innebär detta ett väldigt konkret filosofiskt ställningstagande, nämligen att vår 
kroppsliga förankring i världen är relevant även på en generell pedagogisk nivå. 
Inte bara som ett notat i relation till de fysiska aktiviteter där det är mer eller 
mindre intuitivt lättfattligt.  

                                                      
1 Tanken att en sund kropp leder till ett sunt intellekt (vilket visserligen inte är en ny idé då både 
Platon och Aristoteles bar upp tankar att utvecklingen av intellektet måste balanseras med ut-
vecklingen av kroppen) står också bakom mycket samtida forskning inom physical education and 
school sports (PESS). Bailey et al. (2009) sammanställer i en kunskapsöversikt argument för 
”överförbara” effekter mellan PESS och andra skolämnen. Inom forskningen argumenteras 
förtjänster på både fysisk, social, emotionell och kognitiv nivå. När det gäller de kognitiva effek-
terna av PESS är det få studier som verkligen undersöker de precisa mekanismerna som skulle 
bidra till ökade kognitiva förmågor och ofta skiljer man inte i önskvärd grad på korrelation och 
kausalitet. Vidare blir det genom Bailey et al. tydligt att nyttan av kroppslig aktivitet och PESS 
kan framföras från en mängd önskehorisonter. En förmåga utvecklad inom ett område (X) ska 
vara till gagn, inte bara inom andra områden generellt eller i livet i övrigt, utan inom specifika 
områden (Y). I det intresse jag i detta arbete riktar mot det kroppsliga har jag inte för avsikt att 
påvisa eller illustrera liknande överförbara förmågor. Det skulle då handla om forskning om hur 
det kroppsliga influerar det mentala, en forskning jag inte har för avsikt att bedriva.  
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Avhandlingens perspektiv och problem – att avgränsa en 
undran 
Jag kommer att använda mig av Chris Shillings begrepp kroppspedagogik (body 
pedagogics) för att få en riktning på de kunskapsfilosofiska funderingar som 
sedan begynnelsen präglat arbetet med avhandlingen (se Shilling 2005b; 2007; 
2008; 2010; Shilling & Mellor 2010; Mellor 2004; Mellor & Shilling 2010). Stu-
dier i kroppspedagogik kan beskrivas som studier av centrala pedagogiska me-
del genom vilka en kultur vidareför tekniker, förmågor och vanor. Vidare stu-
deras förkroppsligande av erfarenheter som berör tillägnanden av och misslyck-
anden att tillägna sig tekniker, förmågor och vanor. Därtill studeras de kropps-
liga förändringar som inbegrips i dessa processer (Shilling 2007, s. 13; Shilling, 
2010, s. 158; Shilling & Mellor, 2007, s. 533; Shilling & Mellor, 2010, s. 30). 
Med ”vidareför” avser jag i detta sammanhang undervisning medan ”tillägnan-
den” hänvisar till lärande.  

En av de tydligaste ambitionerna med studier i kroppspedagogik är att för-
söka hantera den ömsesidiga påverkan som sker mellan individ och miljö (social 
såväl som fysisk) samtidigt som den förkroppsligade dimensionen av våra liv 
och handlingar belyses. Avhandlingen ansluter till denna ambition.  

Istället för termen förkroppsligad kunskap kommer jag att använda termen 
kroppsliggöra. Med kroppsliggöra vill jag hänvisa till vad Shannon Sullivan 
(2001, s. 27-31) och Ninitha Maivorsdotter (2012) tydliggjort med avstamp i 
Deweys kunskapsfilosofi, nämligen att kropp ska uppfattas mer som en aktivi-
tet än som en sak. Det vill säga, det är kropp i verbform, kroppsliggörandet 
som står i fokus. Detta ställningstagande innebär att vi i beskrivningar av kropp 
inte kan särskilja kropp från den miljö eller situation i vilken den har en funkt-
ion (Sullivan, 2001, s. 30, 64, 152). 

Som ytterligare en precisering av kroppsliggörande följer jag Chris Shillings 
(2008, s. 85-103) och Mark Johnsons (2007, s. 24-32) uppmaning att ta ut-
gångspunkt i rörelse som det centrala i människans meningsskapande processer 
i förbindelse med undervisning och lärande. Inspirerad av den pragmatiska 
traditionen understryker Shilling (2008, s. 86) att det finns en ömsesidighet i 
anpassningen mellan individer och den fysiska miljön som är urskiljbar redan i 
en sådan vardaglig aktivitet som att gå. Genom att till exempel återkommande 
röra oss genom en viss terräng, göra oss bekanta med en viss väg eller rutt, så 
lär vi oss inte bara dess snirklingar, hinder och riktningar men också att ”assimi-
late these into [our] bodily capacities of movement and anticipation” (Shilling, 
2008, s. 86). Johnson (2007, s. 24) argumenterar i samma pragmatiska anda för 
ett vidgat meningsbegrepp. Han understryker att rörelser utgör grunden både 
för innebörden av våra rörelser och, på samma gång, innebörden av den värld i 
vilken vi rör oss. Med ett något mer empirisk fokus i relation till idrottsaktivite-
ter argumenterar också Larsson & Quennerstedt (2012) för att sätta rörelse som 
en central analysenhet. Sammantaget betyder detta att jag genom att anamma 
ett rörelseperspektiv grundar avhandlingens studie i ett ställningstagande som 
genom Johnson (2008, s. 21) kan formuleras på följande sätt: vi lär oss vad vi 
kan göra genom samma rörelser som vi lär oss den innebörd saker har för oss. 
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Avhandlingens problemområde formulerat så som ovan (och de teorier och 
perspektiv som med grund i den pragmatiska traditionen bär upp det) har lett 
till formuleringen av studiens kunskapsobjekt: lärande av kroppstekniker. 
Kroppstekniker används som en svensk översättning av Marcel Mauss (1935) 
begrepp ”techniques du corps” som på engelska oftast refereras till som ”body 
techniques” (Mauss, 1973). När Mauss introducerar kroppstekniker uppmärk-
sammar han inte bara en sorts kroppslig kunskap, utan också att denna innefat-
tar undervisningsprocesser (1973, s. 73, 76, 86). Kroppstekniker är alltså resultat 
av pedagogiska processer.  

Det som jag är intresserad av är att utifrån ett kroppspedagogiskt perspektiv 
undersöka både lärandets innehåll (d.v.s. lärandet av specifika kroppstekniker) 
och lärandets process (d.v.s. hur kroppsliggörandet av kroppstekniker går till). 
Även om Mauss intresse var på vilka sätt människor från samhälle till samhälle 
har kunskap om hur de ska använda kroppen så undersöker han inte detaljerna i 
lärandeprocessen (Crossley, 1995b, s. 135; 2004, s. 39; Shilling & Mellor, 2007, 
s. 533; Lyon 1997).  

Jag har valt att empiriskt undersöka kroppsliggörande genom att studera hur 
jolleseglare lär sig att utveckla kroppstekniker. För att segla en jolle krävs koor-
dineringar av en mängd rörelsemoment. John Hedberg, en av ikonerna i Sverige 
när det kommer till självbygge av segeljollar och långfärdssegling i små jollar, 
sammanfattar i sin bok Exit, segling i små båtar – dokumentär om en döende art, ett 
antal betydelsefulla faktorer i relation till jollesegling. I förbindelse med det som 
jag i avhandlingen utpekar som kroppstekniker säger han följande:  

En annan faktor har med kroppskontroll och känsla av segling att göra. Att segla 
en jolle innebär att kunna vara på havet med hjälp av mycket litet teknologi. 
Som teknisk utsträckning av kroppen ger en liten båt direkta upplevelser av sjö 
och vind. Rörelser går direkt över i besättningen, vars rörelser i sin tur påverkar 
båten. Tryck, sug från vindar och vatten upplevs omedelbart – förmedlar känsla 
av fiskens simmande genom centerbordet, rodrets fenor, och fågels flykt via seg-
lens vingar (Hedberg 1999, s. 314).  

 
Till detta kommer den pedagogiska dimensionen att klubbseglaren, som ofrån-
komligen är en del av en institutionaliserad undervisningssituation, också måste 
kunna ta del av instruktioner och förstå betydelsen av olika tekniker. För att 
göra mina analyser av lärande av kroppstekniker i jollesegling, identifierar jag 
vad jag kallar för kroppspedagogiska situationer. Vad som blev uppenbart i 
mina första analysförsök var att i sådana situationer är det inte möjligt att på 
förhand utgå ifrån en uppdelning om vad som i människans handlingsliv är 
kroppsligt respektive intellektuellt. Istället riktas fokus på hur jolleseglare in-
strueras mot en viss teknik med vilken de ska klara av att utföra en viss uppgift, 
manöver eller ett moment. Genom att fokusera kroppspedagogiska situationer 
ser jag lärandet av kroppstekniker inte bara som beroende av individens förut-
sättningar och förmågor utan att de också avhänger av situationen.  
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Syften 
Ambitionen är att utveckla ett angreppssätt, både teoretiskt och metodologiskt, 
för att skapa kunskap om lärandet av kroppstekniker, det vill säga när männi-
skor kroppsliggör kunskap. Med lärande avses såväl process som innehåll. Vi-
dare är ambitionen att empiriskt illustrera detta angreppssätt med hjälp av jolle-
segling och därmed även skapa kunskap om lärande i jollesegling. 

Syftet är att: 
 
1. Utveckla en modell för att förstå och undersöka lärande av kroppstek-

niker.  
2. Genom analyser belysa samspelet mellan individ och miljö i lärandet av 

kroppstekniker. 
3. Genom analyser belysa kontinuitet och förändring i lärande av kropps-

tekniker. 
 
Undersökningens tillvägagångssätt är videoanalyser av jolleseglingsaktiviteter. 

Avhandlingen inbegriper tre delstudier. I delstudie I analyseras lärande av 
kroppstekniker genom att studera hur en mindre erfaren seglare, Tobias2, lär sig 
att kryssa. Analysen utgör en första prövning av vad som kan synliggöras i relat-
ion till lärande av kroppstekniker på mikronivå. Analysen är riktad mot hur 
Tobias justerar rodret i relation till de instruktioner han får. 

I delstudie II undersöks tyst kunnande som kroppsliggörande av kunskap. 
Analysen är riktad mot hur en mer erfaren seglar, Liza, lär sig en kroppsteknik 
genom att bli instruerad i att styra jollen utan roder och förflytta kroppen på 
specifika sätt. 

I delstudie III görs en teoretisk och metodologisk utveckling i relation till 
Deweys teori om förkroppsligad mening. Analysen är riktad mot hur Liza blir 
instruerad i en teknik att utföra ”rullslag”, en teknik där jollen styrs både genom 
att justera rodret och röra kroppen på ett specifikt sätt. 

De tre delstudierna och dess slutsatser sammanfattas i kapitel 5. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av tre delstudier och en kappa som är uppdelad i 6 kapitel. 
I kapitel 1 formuleras avhandlingens motiv, perspektiv och syfte. Kapitel 2 
består av inflygningar i relation till tre olika forskningsområden som alla har 
bidragit till avhandlingens perspektiv och teoretiska utgångspunkter. I kapitel 3 
utvecklas de teorier och begrepp som är centrala för studien. Här presenteras 
också det transaktionella angreppsättet. Kapitlet avslutas med en formulering av 
en modell för att förstå och undersöka lärande av kroppstekniker (se syfte 1). I 
kapitel 4 redovisas genomförandet av undersöknigen och etiska hänsyntagan-
den samt de metodologiska utgångspunkterna och hur empirin ha analyserats. 

                                                      
2 På engelska (i delstudie I) är Tobias namngiven som Toby. 
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Kapitel 5 består av en sammanfattning av de tre delstudierna. I kapitel 6 disku-
terar jag slutligen avhandlingens studie i sin helhet samt slutsatser i relation till 
syftena.  

Avhandlingens vetenskapliga kontext 
Jag genomför mitt avhandlingsarbete inom ramarna för två vetenskapliga mil-
jöer. 

Den första av dessa är forskningsmiljön Studies of Meaning-making and Educat-
ional Discourses (SMED). SMED har från första dagen utgjort en för mig värde-
ful sammansättning av utbildningsvetenskapliga forskare med god förankring i 
den pragmatiska traditionen samt i metodutveckling för att undersöka relationer 
mellan undervisning och lärande. 

Den andra är Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
vid Uppsala universitet. Här har funnits aktiva och för mig betydelsefulla forsk-
ningsmiljöer som sammantaget kunnat erbjuda en bra grogrund för att ta sig an 
utbildningsvetenskapliga frågor på flera nivåer. Den etnometodologiska tradit-
ion som för mig här har representerats av forskningsgruppen Studies in Child-
hood, Learning and Identities as Interactive Practices (CLIP) har skänkt en 
seminarie- och diskussionsmiljö där jag haft möjlighet att utveckla förståelse för 
videoetnografi och mikroanalyser samt de sociologiska teorier som etnometo-
dologin grundas i. 

Sammantaget har dessa två miljöer i olika grad och på olika sätt haft inver-
kan på min studie och dess teoretiska och metodologiska utgångspunkter.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag utifrån avhandlingens ambition att studera kropps-
liggörande av kunskap, göra tre olika inflygningar. Dessa har till avsikt att pla-
cera avhandlingens studie i den svenska forskningen kring praktisk kunskap, i 
den sociologiskt influerade kroppsforskningen, samt i situerade och pragma-
tiska perspektiv på lärande. De pedagogiska fenomen som studeras inom dessa 
tre områden har varit betydelsefulla i relation till avhandlingens syften eftersom 
det erfarenhetsbaserade lärandet här framhålls. 

I den första inflygningen hänvisar jag i huvudsak till svensk forskning kring 
praktisk kunskap. Jag upplever att det är här som relationen mellan individers 
erfarenheter, undervisning och lärande problematiseras tydligast. Det finns flera 
andra fält, och områden, där det utformats teorier om praktisk kunskap. Sva-
neus (2009) pekar till exempel på konstnärlig forskning, artificiell intelligens, 
historisk inriktad professionsforskning och etikforskning inom vården. Därtill 
finns det forsking som stödjer sig på forskning av Thomas Kuhn och Michael 
Polanyi och där praktisk kunskap undersöks som en del av det akademiska 
värvet. Dessa fält kommer jag att beröra endast i begränsad utsträckning. 

Med den andra inflygningen vill jag öppna upp mot sociologiska perspektiv 
på kropp. Här är syftet att förflytta det analytiska perspektiv som kännetecknar 
forskningen kring praktisk kunskap över mot mer explicita studier av kropps-
liggörande. 

Den tredje inflygningen, mot situerade och pragmatiska perspektiv på lä-
rande, syftar till att understryka de genomlevandeaspekter som undersöks i den 
svenska forskningen kring praktiskt kunskap, samt kroppens betydelse i olika 
kunskapsprocesser. I teoridelen kommer jag sedan att göra en beskrivning av 
lärandeprocessen där begreppet erfarenhet står i fokus.  

Den svenska forskningstraditionen kring praktisk 
kunskap 
I takt med att vetenskapen blivit förmögen att undersöka sig själv empiriskt så 
har den moderna uppdelningen mellan teori och praktik kommit att problema-
tiseras (Bernard-Donals, 1998). Vad Ludwik Fleck (1935/1980), Michael Po-
lanyi (1958) och Thomas Kuhn (1962) visade var att vi kunde studera den intel-
lektuella högborg som universiteten utgör utifrån samma strategier som vi stu-
derade praktiskt arbete utanför densamma (se även Johannessen, 1999, s. 46). I 
efterföljden av dessa studier har en mängd begrepp tagits i bruk med syftet att 
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ändra den vetenskapliga uppfattningen av kunskap. Ofta har det varit en reakt-
ion mot det man tyckt ha varit ett allt för teoretiskt och förnuftgrundat kun-
skapsideal. Filosofer och teoretiker som Martin Heidegger, Ludwig Witt-
genstein, Maurice Merleau-Ponty, Michael Polanyi, Pierre Bourdiue, samt även 
William James och John Dewey har i stor utsträckning använts i sammanhang 
där man haft för avsikt att understryka ”praktisk” eller ”kroppslig” kunskap. 
Förutom nya teoretiska perspektiv har det gett upphov till rik metodologisk 
utveckling. En av de viktigaste insikterna i detta sammanhang är erfarenheter-
nas betydelse för vårt lärande. Att vad vi upplever, känner och märker på ett 
avgörande sätt är med och bestämmer vad som utkristalliserar sig som me-
ningsfullt för oss och vad vi kommer till att lära. Det kan dock uppstå bekym-
mer när praktisk kunskap används som en mer specifik epistemologisk term. 
Då hamnar den genast i dikotomisk relation till exempelvis teoretisk eller pro-
positionell kunskap. Detta blir ingen rimlig uppdelning eftersom det i förläng-
ningen skulle betyda att vi som människor är upptagna av två parallella och 
olika kunskapsprocesser. Gilbert Ryle (1990) uttryckte detta felslut som ”the 
dogma of the ghost in the machine” och Dewey hänvisar till det som ”spectator 
theory of knowledge”. 

Om vi ser på svensk pedagogikforskning generellt har forskare varit upp-
tagna av allt från individuella förutsättningar för lärande till det kollektiva sam-
hälleliga intresset av en god fostran, undervisning och utbildning inom alla 
samhällets områden. Man har försökt hantera konsekvenser och värden av viss 
systematisk påverkan (deskriptiv), men också jämfört dessa med vad man me-
nar är en god ”växt” för individ, grupp och samhälle (normativ). Denna uppgift 
har pedagogiken lagt sig vinn inom allt från arbetslivets pedagogik till skola, 
familje- och fritidsliv. Vi har fått teorier som förklarar och problematiserar 
processer som lärande, demokrati, ledning, socialt och kulturellt arv, makt och 
styrning inom snart sagt alla områden. Det som den svenska forskningen kring 
praktisk kunskap bidrar med i detta sammanahang är just en stark tradition att 
föra fram erfarenhetens betydelse för det mångfacetterande människodanandet 
(t.ex. Göranzon, 1990; Johannessen, 1999; Liedman, 2001; Molander, 1996; 
Nielsen & Kvale, 2000; Rolf, 1991; Winblad & Bengtsson, 2003: Bornemark & 
Svaneus, 2009).  

Flertalet avhandlingar i pedagogik har behandlat praktisk kunskap (t.ex. An-
dersson Gustafsson, 2002; Ekström, 2012; Johansson, 2002; Jernström, 2000), 
men även begreppet ’tyst kunskap’ (t.ex. Göranzon, 1990; Perby, 1995; Ham-
maren, 1999; Haldin-Herrgård, 2004; Radkic, 2006) har använts för att tydlig-
göra holistiska utgångspunkteer och erkänna de mer praktiska, genomlevande-
mässiga aspekterna av kunskap.  

När det gäller de miljöer som varit framträdande inom praktisk kunskap har 
den forskning som bedrevs av före detta Arbetslivsinstitutet haft stort infly-
tande i Sverige. Denna forskning har försökt komma till klarhet med konse-
kvenser för olika praktiker när dessa ställs under stränga teoretiska eller ration-
alistiska kunskapsideal. Forskningen har ofta pekat på att fundamentet för att 
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bedriva en fullgod praktisk verksamhet gärna försvinner när den praktiska kun-
skapens funktion ignoreras.3 

Liedman (2001, s. 113-115) liksom Svaneus (2009, s. 13) påpekar att det lig-
ger en fara i att sätta upp praktisk och teoretisk kunskap mot varandra. Det är 
heller inte helt oproblematiskt att begreppsligt försöka inringa praktisk kunskap. 
All form av verksamhet tenderar att ha en praktisk inriktning: sättet vi utför 
vardagligt arbete på. En rad begrepp har följaktligen använts för att beskriva 
denna dimension av vårt kunskapande liv. Platons begrepp ’doxa’ har fortlevt 
till dags dato och är kanske det mest seglivade.4 Ett begrepp som forskningen 
kring praktisk kunskap framför allt i Sverige har samlats runt är ’tyst kunskap’. 
Innan jag behandlar forskningen om ’tyst kunskap’ ska jag stanna upp vid det 
andra viktiga begreppet i relation till forskning kring praktiskt kunskap, nämli-
gen ’fronesis’. 

Forskning om praktisk kunskap som ’fronesis’ 
Aristoteles begrepp ’fronesis’ (och i viss mån även ’techné’) är möjligen det 
begrepp som i Sverige på senare år tydligast har formulerats i relation till prak-
tiskt kunskap (t.ex. Josefsson, 1998; Bornemark & Svaneus, 2009). De tolkning-
ar som gjorts av ’fronesis’, framför allt utifrån en fenomenologisk och herme-
neutisk tradition, representerar också en kunskapsuppfattning som ligger nära 
avhandlingens studie. Svaneus (2009, s. 13) sammanfattar karaktären på den 
praktiska kunskapen såsom ”en personligt erövrad kunnighet som tagit plats 
hos individen – och i den mänskliga gemenskap där han eller hon handlar”. I 
den fenomenologiska och hermeneutiska tradition som Bornemark & Svaneus 
(2009) företräder används begreppet ’fronesis’ som kännetecknande för den 
praktiska kunskapens erfarenhetsgrundade karaktär. ’Fronesis’ står här för ett 
slags praktisk klokhet som innebär att man inte kan förlita sig på färdigskrivna 
recept på handling utan är bunden till att göra omdömen från situation till situ-
ation. Burman (2009, s. 113) pekar vidare på att detta sätt att kunna fatta beslut 
i en konkret situation förutsätter att man har varit med om liknande saker tidi-
gare. Den direkta erfarenheten av omvärlden och mig själv såsom levande i 
denna värld är då utgångspunkten för människans reflekterande och tänkande 
liv. Det är alltså två saker som tydliggörs mot bakgrund av ’fronesis’. Det pekar 
delvis på betydelsen av den personliga erfarenheten och delvis på att kunskapen 
är socialt förankrad. Genom att utveckla ett pragmatiskt bildningsbegrepp 
framhåller Burman också den förändringsprocess vi som människor blir en del 
av när vi brukar vår kunskap.  

                                                      
3 Av de miljöer som existerar idag är Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, 
Dialogseminarierna kopplat till Yrkeskunnande och teknologi på KTH och Dramaten, Högsko-
lan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet särskilt framträdande. I dessa miljöer 
har man också i stor utsträckning samarbetat och inspirerats av de filosofiska miljöerna i Bergen, 
Tromsö och Bodö vilka har en pådrivande roll i forskning kring praktisk kunskap (Ljungberg 
2008, s. 18-19). 
4 En någorlunda färsk svensk publikation värd att nämna i sammanhanget är Mats Rosegrens 
Doxologi från 2008 
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Forskning om praktisk kunskap som ’tyst kunskap’ 
Svaneus (2009, s. 27) menar att det är i den levda kroppen, i den uppövade 
känslan och i förmågan att möta andra människor i språk och handling som den 
praktiska kunskapen har sin hemvist. Därför, menar Svaneus (2009, s. 14), är 
det också igenkännandets, uppmärksamhetens och hantverkets värde som för-
svaras av företrädare för den praktiska kunskapen. I detta sammanhang har den 
forskning som behandlat begreppet ’tyst kunskap’ satt tydliga spår i den svenska 
forskningen kring praktisk kunskap. Forskningen om ’tyst kunskap’ har försva-
rat det praktiska kunnandet mot ett vetenskapligt kunskapsideal. Till följd av 
detta försvar har det uppstått en kritik emot att forskningen om ’tyst kunskap’ i 
allt för hög utsträckning handlar om att legitimisera olika praktiska kunskaps-
traditioner genom att ställa upp den praktiska kunskapen mot den teoretiska 
(Carlgren, 1990; Gourlay, 2006; Liedman, 2001, s. 13; Nielsen, 2002). Jag ska 
försöka att inte dras med i de animerade debatter om ’tyst kunskap’ som försig-
gått i Sverige, och även internationellt, utan istället ansluta till forskningen om 
’tyst kunskap’ utifrån avhandlingens syfte att undersöka kroppsliggörande av 
kunskap. 

Det vetenskapliga ibruktagandet av begreppet ’tyst kunskap’ kan sägas ha två 
huvudsakliga traditioner som man kontinuerligt återvänder till. Nämligen Mi-
chael Polanyis produktion och Wittgenstein sen-filosofi. Polanyi arbetar med 
teorier och sammanhang som ska kunna gälla på alla nivåer av kunskapstilläg-
nande, alltifrån vardagliga erfarenheter till vetenskapliga och konstnärliga verk-
samheter. Om Wittgenstein kan vi säga i stort sett det motsatta, att han egentli-
gen inte har någon teori om kunskap eller språk (Stenlund 1980, 2000; Cavell, 
1999; Johannessen, 1999). Oberoende av om forskning om ’tyst kunskap’ ge-
nomförts i en Wittgenstein- eller Polanyi-tradition, är det tydligt att man har 
lagt sig vinn att förstå problematiken runt den distinktion som James under-
strök genom att arbeta med den religiösa erfarenheten som exempel:  

Om religionen är en funktion, varigenom antingen Guds sak eller människans 
sak i sanning främjas, kan den, som lever det religiösa livet, vara en bättre tjä-
nare, om också i smått, än den [teologen], som därigenom äger blott kunskap, 
om också aldrig så stor. Kunskap om livet är en sak; att verksamt fylla en plats i 
livet och att låta sig genomströmmas av dess dynamiska krafter är någonting an-
nat (James, 1906, s 448-449).  

 
I relation till avhandlingens ambition är en av förtjänsterna med forskningen 
om ’tyst kunskap’ att den gjort mycket för att visa att kunskap i termer av ”att 
verksamt fylla en plats i livet” är av största betydelse. Både i våra alldagliga kun-
skapsprocesser (att få någonting gjort i våra vardagliga liv) och för att veten-
skapligt förstå vårt kunskapande liv på generell och abstrakt nivå. Baksidan är, 
att när tyst kunskap tas som inteckning på det mesta som vi finner svårt att 
förklara i kunskapsprocessen så riskerar denna funktion av vårt kunskapande att 
hamna i det fördolda eller mytiska. Det är mot denna bakgrund som begreppet 
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fått utstå den kritik jag antydde ovan (t.ex. Liedman, 2001; Rolf, 1991; Nielsen, 
2002).5 

Den drivkraft vi kan se i forskningen om ’tyst kunskap’, att kunna formulera 
och uttrycka den praktiska kunskapens aspekter och dess betydelse, kan till viss 
del identifieras i metodutvecklingen inom forskning kring praktisk kunskap 
generellt. Många gånger har metoderna haft begreppsutredande eller aktions-
forskningsinriktad karaktär så till vida att yrkesverksamma försöker formulera 
sina erfarenheter genom att skriva och berätta. (se t.ex. Alsterdal, 2009; Ljung-
berg, 2008, Tempte, 1982).6 Mot bakgrund av avhandlingens syfte vill jag dock 
förflytta mig från dessa begreppsutredande och aktionsforskningsinriktade per-
spektiv där formuleringen av den egna erfarenheten i den verksamma miljön 
står i centrum. Istället vänder jag mig till den forskning om ’tyst kunskap’ där 
relationen mellan undervisning och lärande utgör startpunkterna för empirisk 
analys.  

I en genomgång av empiriska studier av tyst kunskap kommer Gourlay 
(2006) fram till att den tysta kunskapens särdrag har identifierats både som 
personlig, kollektiv, kulturell och biologisk. Därtill kan den vara både artikuler-
bar och icke artikulerbar, konservativ och hämmande, kreativ och nyskapande. 
De teoretiska meningsskiljaktigheterna och problemen man brottas med i oper-
ationaliseringen av praktisk och tyst kunskap har handlat om vari detta kun-
nande egentligen består. Utgångspunkten för avhandlingens studie är att vi 
bättre kan förstå det om vi överväger den kroppspedagogiska situation där detta 
kunnande lärs. 

Nedan sammanfattar Jernström på ett tydligt sätt vad som blivit vägledande 
för vad vi skulle kunna kalla den andra generationens forskning om tyst kun-
skap. 

Om mästarens kunskap är tyst, hur kan man lära sig en sådan kunskap? Det 
torde vara omöjligt och jag argumenterar således för ett annat begrepp för 
denna kunskap, eftersom den enligt mina resultat går att höra samt att få syn på. 
Kan det rent av vara så att begreppet ”tyst kunskap” har fått den utbredning, 
som den faktiskt har fått inte på grund av att den är ”tyst” utan på grund av att 
forskarna bedrivit sin forskning på ett sådant sätt att de varken sett eller hört 
något? Under alla förhållanden så är det uppenbart att det ”tysta”, åtminstone i 
mina studier, inte alltid är tyst (Jernström 2000, s. 152). 

 
Den kunskap Jernström (2000) studerar är inte tyst, utan visar sig i handling.7 
Vad som kännetecknar andra generationens forskning om tyst kunskap menar 
jag är ett intresse för de pedagogiska processer som innesluter lärande av denna 

                                                      
5 I den kritiken, och svaren på den kritiken, har man sysselsatt sig med att diskutera vad tyst 
kunskap är och vad det inte är och det har uppstått flera kunskapsteoretiska meningsskiljaktighet-
er om vad ’tyst kunskap’ är eller kan vara.  
6 Detta är en metod som använts i hög utsträckning både inom Dialogseminarierna och inom 
Centrum för praktisk kunskap (Svaneus 2009, s. 10). 
7 Den tidiga forskningen om tyst kunskap i Sverige har egentligen samma utgångspunkt men då 
det generellt sett fanns en mindre vetenskaplig acceptans för dessa dimensioner lades kanske mer 
energi på begreppsutredning än på att formulera metoder för att kunna göra lärandeanalyser.   
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kunskap (t.ex. Jernström, 2000; Haldin-Herrgård, 2004; Ekström, 2012).8 I linje 
med detta forskningsintresse kan vi argumentera för att vi måste återföra frå-
gorna till hur tyst kunskap är undersökningsbart och hur vi lär oss sådant som 
populärt har hänvisats till som tyst (se delstudie II). Detta betyder att om be-
greppet ’tyst kunskap’ ska ha något värde för undersökandet av undervisning 
och lärande måste vi empiriskt kunna visa hur deltagare tar sådan kunskap vi-
dare i nya situationer och blir förmögna att skapa ny mening. Detta innebär till 
exempel att i analyser av ’tyst kunskap’ blir det centralt att kunna tydliggöra hur 
deltagare i handling tar ’tyst kunskap’ vidare i nya situationer och skapar ny 
mening och kunskap som är relevant i de aktiviteter de är involverade i. Detta 
har varit en väsentlig drivkraft i utvecklandet av den modell som jag har använt 
mig av i de empiriska analyserna. I utvecklandet av denna modell har jag också 
tagit inspiration av perspektivet att praktiskt kunnande har att göra med situe-
rade omdömen liksom att praktisk kunskap är starkt förknippat med erfaren-
heter i betydelsen kroppsliga upplevelser. I den fortsatta genomgången kommer 
jag att rikta sökarljuset mot samhällsvetenskapens ökade intresse för kroppsliga 
dimensioner.  

Samhällsvetenskapernas ökade intresse för kroppliga 
dimensioner 
Bakgrundsbeskrivningen som följer ska inte uppfattas som en fullständig bak-
grundsbeskrivning. Snarare är det en selektiv beskrivning med utgångspunkt i 
avhandlingens syften. Tyngdpunkten läggs på det kroppspedagogiska perspekti-
vet och kroppstekniker. 

Under de senaste tjugo åren har vi internationellt kunnat se en rik flora av 
perspektiv där man försökt förstå kroppens relevans i relation till kultur, identi-
tet, erfarenhet, meningsskapande och lärande. Så är fallet inom filosofin (t.ex. 
Butler, 1993; Clark, 1998; Lakoff & Johnson, 1999; Johnson, 1987, 2007; Sulli-
van, 2001), sociologin (t.ex. Joas, 1996; Shilling, 2008; Wacquant, 2004), antro-
pologin (t.ex. Csordas, 1990; Hutchins, 1995; Goodwin & Goodwin, 2004; 
Goodwin, 2000; Streeck m.fl., 2011) och psykologin (t.ex. Gibbs & Steen, 1999; 
Lakoff & Núñez, 2000). Empirisk forskning har riktat sökarljuset mot hur me-
ning skapas om och med kroppen i olika sammanhang (t.ex. Wacquant, 1995; 
Calhoun & Sennett, 2007; Crossley, 2006; Dant & Wheaton, 2007; O’Connor, 
2007; Shilling, 2005a). På en mängd olika sätt har man således försökt hantera 
svårigheten att teoretiskt utpeka praktiska kunskaper som vi, som vardagligt 
handlande människor, ofta känner igen som något som ”sitter i kroppen”.  

                                                      
8 En miljö där det går att identifiera en sådan tendens är inom institutionen Utbildningsvetenskap 
med inriktning tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner på Stockholm universitet  
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Den undflyende kroppen 
Idén om att våra kroppar ”gömmer” sig för oss har fungerat som metaforisk 
förklaring på varför vi traditionellt varit så benägna att tudela kropp och intel-
lekt. Polanyi förklarar detta fenomen med ”från-till”-karaktären på vår percep-
tiva förmåga. Det vill säga att våra perceptiva handlingar riktas mot vad vi erfar 
och bort från den kropp som många gånger gör erfarandet möjligt. Fenomeno-
logisk forskning med utgångspunkt i Maurice Merleau-Ponty har också varit 
central för att förstå liknande fenomen. Till exempel kategoriserar Drew Leder 
(1990) med inspiration av Merleau-Ponty flera olika sätt på vilka våra ändamåls-
enliga kroppsliga funktioner kräver att kroppsliga organ och funktioner ”döljer” 
sig för oss när vi erfar saker i världen. Vi hör inte våra öron eller smakar våra 
smaklökar men erfar saker i världen genom dessa funktioner: ”Insofar as I per-
ceive through an organ, it necessarily recedes from the perceptual field it disclo-
ses” (1990, s. 14). Leder hävdar därför att det sker en ”focal disappearance” av 
specifika kroppsliga organ när vi gör olika erfarenheter. 

Men fenomenet med den undflyende kroppen är inte bara förbundet med 
våra sinnesorgan utan också med våra rörelser, vår teknik att se. I förbindelse 
med detta understryker Mark Johnson (2007) att vi utöver ”focal disap-
pearance” av perceptiva organ också bör uppmärksamma vad han kallar en 
”background disappearance” av de processer och aktiviteter som möjliggör vår 
perceptiva förmåga. Vi ser visserligen med våra ögon men detta seende vore 
omöjligt om inte ögonen var placerade i en kropp med vilken vi gör en rad 
justeringar. Vi lutar huvudet på ett visst sätt, sätter kroppen i olika positioner 
för att försäkra fri sikt eller få rätt vinkel på något. På detta vis bjuder olika 
aktiviteter och praktiker på olika kroppstekniker. Exempelvis har jägaren en 
kroppsteknik i relation till seendet som skiljer sig från keramikerns. Det ligger 
också nära till hands att tänka på forskarens kroppsteknik: när jag sträcker ut 
min hand efter kaffekoppen, exemplifierar Johnson (2007, s. 5), så överväger 
jag inte alla de motoriska finjusteringar eller den koordinering mellan hand och 
öga som möjliggör för mig att lokalisera, ta fatt och hantera koppen: utan jag tar 
koppen.  

Men kroppstekniker skiljer sig inte bara åt mellan olika praktiker utan det 
finns också en skillnad att ta hänsyn till mellan erfaren och novis. Goffman 
sätter fingret på det när han argumenterar att kroppstekniker ofta uppfattas 
som enkla och vardagliga när vi skapat tillräcklig distans till förvärvande av 
dem: 

To walk, to cross a road, to utter a complete sentence, to wear long pants, to tie 
one’s shoes, to add a column of figures – all these routines that allow the indi-
vidual unthinking, competent performance were attained through an acquisition 
process whose early stages were negotiated in cold sweat (Goffman, 1972, s. 
293). 

 
Att våra kroppar verkar vara en aning undflyende förstärks alltså också av det 
faktum att vi ofta glömmer hur svårt det var att lära sig dessa ganska banala 
tekniker. Förenklat skulle vi då kunna säga att vi har att göra med den undfly-
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ende kroppen på tre olika nivåer: 1) vi fokuserar på objekt och inte på våra 
kroppsliga processer; 2) vår förmåga att se och höra etcetera, är förbundet med 
våra rörelser och tekniker; 3) ofta glömmer vi med vilken ansträngning vi fak-
tisk lärde oss dessa. Betraktat på detta sätt är onekligen våra kroppar en aning 
undflyende. Men, den undflyende kroppen är ironiskt nog också till största 
delen av godo: bytet blir nedlagt, skålen når brännugnen och kaffet blir miraku-
löst nog drucket.  

För att komma åt denna undflyende dimension av vårt handlande som 
kroppen gärna förknippas med har begreppet ’kroppsliga scheman’ respektive 
begreppet ’kroppsliga föreställningar’ utvecklats och använts på olika sätt (för 
en genomgång se Joas, 1996, s. 167-184). Enligt Shaun Gallagher (2005) är det 
viktigt att göra en distinktion mellan ’kroppsliga scheman’ och ’kroppsliga före-
ställningar’.9 Gallagher (2005) formulerar distinktionen som att ’kroppsliga före-
ställningar’ innebär ”a system of perceptions, attitudes, and beliefs pertaining to 
one owns body” medan ’kroppsliga scheman’ förstås som: 

system of sensory-motor functions that operates below the level of self-referetial 
intentionality. It involves a set of tacit performances - preconcious, subpersonal 
processes that play a dynamic role in governing posture and movement (Gal-
lagher, 2005, s. 26). 

 
När jag formulerade avhandlingens problemområde hänvisade jag till Chris 
Shillings (2008, s. 85-103) och Mark Johnsons (2007, s. 24-32) uppmaning att ta 
utgångspunkt i rörelse som det centrala i människans meningsskapande proces-
ser i förbindelse med undervisning och lärande. Det vill säga att vi lär oss vad vi 
kan göra genom samma rörelser som vi lär oss den innebörd saker har för oss 
(Johnson, 2007, s. 21). Avhandlingens studie fokuserar alltså i huvudsak på vad 
vi gör med våra kroppar, det vill säga erfarenheter av att tillägna sig och miss-
lyckas med att tillägna sig tekniker och förmågor, och mindre på hur det talas om 
våra kroppar. I relation till Gallagher kan avhandlingen sägas handla om 
’kroppsliga scheman’ eftersom det explicit är kopplat till rörelser och tekniker. 
’Kroppsliga scheman’ som jag här förstår begreppet pekar på att omedvetna 
kroppsliga processer, som tillexempel ”focal disappearance” och ”background 
disappearance”, har stor betydelse för hur vi handlar. Det innebär kort sagt att 
kroppen är ”subjectively present for the actor” (Joas, 1996, s. 175). Men gräns-
dragningen mellan ’kroppsliga föreställningar’ och ’kroppsliga scheman’ är na-
turligtvis svår då det alltid går att argumentera för kontinuitet mellan föreställ-
ningar och tekniker.  

Utifrån en pragmatisk förståelse av ’kroppsliga scheman’ har Joas (1996, s. 
167-184), understrukit vikten av att förstå betydelsen av den lärandeprocess 
som förbinds med utvecklingen av ’kroppsliga scheman’. Grundläggande för en 
sådan förståelse menar Joas (1996, s. 181-184) är den sociala dimensionen samt 
hur denna relaterar till ett pragmatiskt begrepp för handling. Det betyder att 

                                                      
9 se Joas (1996, s. 167-184) för en genomgång av utvecklingen av ”body image” och ”body 
schema” i relation till pragmatisk influerad handlingsteori. 
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Joas inte bara argumenterar för att erfarenheterna har sin grund i kroppslighet-
en och våra rörelser, utan att erfarenheter av denna kroppslighet och dessa 
rörelser är intimt förbundet med sociala situationer: ”the relation of the actor to 
his body is itself already shaped by intersubjective structures” (s. 184).  

Den del av dessa sociala kroppsliga erfarenhetsprocesser, som är av intresse 
utifrån avhandlingens syfte, är de pedagogiska processerna. I det följande ska 
jag beskriva vad jag ser som karaktäriserande för ett kroppspedagogiskt per-
spektiv. Dels kommer jag att ge några exempel på pedagogiska studier som jag 
menar anknyter till ett kroppspedagogiskt perspektiv, dels kommer jag att besk-
riva grunderna i det kroppspedagogiska perspektivet så som det utvecklats av 
de brittiska sociologerna Chris Shilling och Phillip A. Mellor.   

Kroppspedagogisk forskning 
Det kroppspedagogiska perspektivet, först utvecklat av Chris Shilling (2005b, 
2007, 2008, 2010), förstås bäst, precis som så många andra perspektiv och be-
grepp, genom att beskriva vad det är en reaktion mot. Jag ska försöka att göra 
det kort utan att ryckas med i den polemik som ibland kan överskugga resone-
mangen. 

Inom sociologin är det två huvudsakliga spår som har dominerat i relation 
till kropp. Å ena sidan har vi den grupp av undersökningar som finner sin ut-
gångspunkt i de externa sammanhangen för social handling. Externa samman-
hang syftar här på forskning där mäniskans kroppslighet förstås som ett objekt 
ordnat av samhället. I den meningen framstår kropp, oavsett hur den aktiva 
kroppen handlar, som ett strukturellt problem, som en ”plats” för sociala fakta, 
strukturer och symboler av symboliskt värde. Å andra sidan har vi den forsk-
ning som tar sin startpunkt i vår kroppslighet på ett sätt där kroppen tenderar 
att lokaliseras som en transcendental kraft som skapar samhället inifrån eller 
underifrån. Utifrån det förra perspektivet konfronteras sociologin med svårig-
heten att gå på djupet med hur vi i vårt kroppsliggörande faktiskt på ett aktivt 
sätt transformerar sociala system. Det senare möter sin utmaning i svårigheten 
att beakta hur sociala och kulturella faktorer i vidare mening påverkar vårt 
kroppsliggörande och våra kroppar (Shilling, 2008, s. 8-25; se även Shilling, 
2005a; Crossley, 1995a, 2006; Wacquant, 2004). Ett kroppspedagogiskt per-
spektiv försöker hantera samkonstituerandet mellan individ och miljö samtidigt 
som erfarenheter av kroppsliggörande står i fokus. 

Den analytiska agendan för det kroppspedagogiska perspektivet formulerar 
Shilling & Mellor (2007, s. 533) som bredare än både Marcel Mauss begrepp 
kroppstekniker och Michael Foucaults diskursteoretiska förståelse av kropp, 
även om det har visst släktskap med både kroppstekniker och Foucaults (1986) 
”technologies of the self”. Ett kroppspedagogiskt perspektiv innebär ett större 
fokus på dels relationen mellan pedagogiska situationer och levd erfarenhet 
vilket Mauss bara marginellt berör, dels de kreativa och experimentella 
aspekterna av kroppsliggörande som hos Foucault många gånger får stå i bak-
grunden. Därtill menar Shilling & Mellor (2007, s. 533) att genom att erkänna 
kultur, erfarenhet och kroppsliggörande “as analytically significant each in their 
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own right, the concept of body pedagogics can facilitate analyses which explore 
how these factors interact and shape each other”. Kroppspedagogik inbegriper 
vidare en uppfattning att kultur inte kan reduceras till kognitiv eller symbolisk 
kunskap utan ofrånkomligen medför undervisningsprocesser som socialt för-
ankrar våra kroppstekniker och vår orientering i världen. För att förstå dessa 
processer, både på grupp- och individnivå, tar sig kroppspedagogiska under-
sökningar bortom det något enkla påståendet att ”kroppen spelar roll”. I 
förgrunden står: 

the central pedagogic means through which a culture seeks to transmit its main 
corporeal techniques, skills, norms and beliefs, the embodied experiences asso-
ciated with acquiring or failing to acquire these attributes, and the actual embod-
ied changes resulting from this process (Shilling, 2007, s. 13). 

 
Olika fenomen och praktiker har undersökts i termer av kroppspedagogik. Om 
man håller sig till de studier som uttryckligen tillerkänner sig ett kroppspedago-
giskt perspektiv består fältet till största del av studier och undersökningar på 
makronivå och till viss del av etnografiska studier. Internationellt finner vi ex-
empelvis undersökningar av utbildning (Evans m.fl, 2009) religion (Mellor & 
Shilling, 2010), sport (Rich, 2010), militärutbildning (Lande, 2007), dans (Aal-
ten, 2007), hantverk (O’connor, 2007) och cirkelträning (Crossley, 2004). Om vi 
inkluderar studier som inte explicit identifierar sig med ett kroppspedagogiskt 
perspektiv, men som på ett eller annat sätt undersöker kroppsliggörande i relat-
ion till någon form av lärande eller undervisning, tycker jag mig kunna identifi-
era bidrag till det kroppspedagogiska perspektivet inom några olika pedagogiska 
områden. När det gäller utbildning har Melander (2009) utifrån etnometodolo-
giskt perspektiv visat på betydelsen av multimodalitet i relation till interaktion 
och lärande, Klaar & Öhman (2012) har utifrån pragmatisk meningsteori ut-
vecklat metoder för att analysera ickeverbalt handlande hos förskolebarn. När 
det gäller idrottsforskning har Quennerstedt, Öhman & Öhman (2011) utveck-
lat metodologi för att undersöka lärande av kroppsliggörande och Maivorsdot-
ter (2012) har analyserat estetiskt meningsskapande i relation till kroppsliggö-
rande. Nyberg & Larsson (2012) har belyst kroppslig kunskap som en innehålls-
lig dimension i idrottundervisning och Nyberg (2014) har genom att undersöka 
friidrott och free skiing undersökt vilket kunnande som krävs i specifika rörel-
ser där rörelseförmågan utmanas. Vidare har Bäckström (2005) studerat infor-
mella lärprocesser inom brädsportkulturen. Inom hantverksforskningen har 
Johansson (2001) studerat praktisk och kroppslig kunskap i slöjdaktiviteter och 
Ekström (2012) har utifrån etnometodologiska ansatser analyserat instruktions-
situationer i relation till slöjd. Om vi vänder oss till den mer professionsinrik-
tade hantverksforskningen har Planke (2001) bidragit med analyser av träbåts-
byggarkultur. Jernström (2000) bidrar med lärandeteoretisk och metodologisk 
utveckling i relation till kroppsliggörande genom studier av hattmakaryrket. 
Slutligen har Ljungberg (2008) genom att utgå från erfarenheter av konstnärligt 
arbete metodologiserat sin egen förståelseprocess som bildkonstnär.  
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De studier jag här räknat upp representerar kroppspedagogik i en vidgad 
mening. De har alla på olika sätt bidragit till att förstå hur vi, teoretiskt och 
metodologiskt, kan undersöka kroppsliggörande utifrån den ömsesidiga påver-
kan mellan individ och miljö som av Shilling (2010) slås fast som ett av de cen-
trala intressena i kroppspedagogiska studier.  

Shilling (2008, s. 19) argumenterar för ”acts of creativity as phases of action 
that re-establish a productive relationship of change between the embodied 
subject and the environment”. Med det menar han, precis som Joas (1996, s. 
167-184), att kontinuitet och förändring av ’kroppsliga scheman’ inte bara är 
beroende av sociala villkor eller icke-medvetna kroppsliga processer. Det har i 
stor utsträckning också att göra med individers förmåga att bedöma och reflek-
tera över vad som i specifika situationer är praktiskt och effektivt. De svenska 
studier som bidrar till det kroppspedagogiska perspektivet omfamnar alla en 
sådan förståelse av kroppsliggörande som en kreativ process. I dessa studier 
står meningsskapande, lärande och interaktion analytiskt många gånger i för-
grunden. Avhandlingens studie sällar sig till dessa studier med det syftet att 
undersöka vad det innebär att kroppsliggöra kunskap genom att dels utveckla 
en modell och dels in situ undersöka jolleseglares lärande av kroppstekniker 
både i termer av process och innehåll.  

I genomgången av praktisk kunskap visade jag att förståelsen för den levda 
och direkta erfarenheten är utgångspunkten för att förstå kunskapsprocesser. 
Denna genomlevandedimension utgör ett centralt element också i det kropps-
pedagogiska perspektivet. Shilling (2005a, 2005b) samt Mellor (2004) under-
stryker att kroppspedagogik baseras på ett slags realism (realist underpinnings, 
corporeal underpinnings) där man inte förgivettar något strukturellt mönster på 
hur kultur, erfarenhet och kroppsliggörande tar plats i individen. När Mellor & 
Shilling (2010) till exempel undersöker religion utifrån ett kroppspedagogiskt 
perspektiv förklarar de att: 

the realism informing the study of body pedagogics is designed to recognise and 
respect the distinctive ontological properties of what is involved in the attempt-
ed transmission of religion, in people’s experiences, and in the actual embodied 
outcomes of this process. Thus, the focus on the cultural means or activities of a 
religion directs attention to the practical ritual techniques and material af-
fordances, as well as belief systems, employed in its organisation and delivery 
(Mellor & Shilling, 2010, s. 30). 

 
James gör en passande beskrivning av det Mellor & Shilling (2010, s. 30) vill 
fånga med sin realism när han talar om religiösa erfarenheter. Om ni haft dem, 
säger James, och fortsätter: 

och haft dem någorlunda starkt, så kan ni sannolikt inte undgå att betrakta dem 
som verkliga sanningsförnimmelser, som uppenbarelser av ett slags realitet, som 
ingen motståndares argument förmår vrida ur handen på er, ehuru ni inte i ord 
kan försvara er (James, 1906, s. 64-65). 
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Ytterligare ett exempel på vad det innebär att i ett kroppspedagogiskt perspek-
tiv fokusera på dessa uppenbarelser av realitet fås genom Evans m.fl. (2009). 
Inom idrottssociologin har det varit populärt att undersöka till exempel idrott-
skador genom att analysera hur utövare på olika sätt konfigureras genom medi-
cinska diskurser. Evans menar att erfarenheter av skador betyder väldigt kon-
kreta upplevelser av att leva med kroppen, att erfara den, och han argumenterar 
därför istället för undersökningar som analytiskt behandlar ”corporeality of 
pain and corporeal change itself” (Evans m.fl., 2009, s. 397).  

Det som i relation till avhandlingens övergripande syfte blir betydelsefullt ut-
ifrån den ”realism” som utmärker ett kroppspedagogiskt perspektiv är att un-
dersöka erfarenheter av att tillägna sig och misslyckas med att tillägna sig 
kroppstekniker.  

Kroppstekniker 
Fysiska rörelser, motoriska processer och liknande förmågor som innesluts i 
våra ’kroppsliga scheman’ ses ofta som omedvetna kroppsliga processer som 
kanske framförallt gör sig påtagliga vid sjukdom eller då vi på något sätt skadar 
oss (se t.ex. Evans m.fl., 2009). Vanor och rörelsemönster som vi normalt är 
trygga i bryts då på ett abrupt och påtagligt sätt. Mattan rycks bort under benen 
på oss. Sådana situationer är exceptionella problematiska situationer då vi måste 
lära nytt utan att nödvändigtvis ha någon kontakt eller relation till det som vi 
tidigare kunde. Begreppet kroppstekniker är intressant och användbart i relation 
till avhandlingens syfte eftersom jag menar att det i hög utsträckning också 
pekar på mer vardagliga problematiska situationer i relation till erfarenheter av 
kroppsliggörande. Till exempel att vi i olika situationer har undermålig kropps-
teknik att utföra något, eller att vi på olika vis sätter våra tidigare kroppstekniker 
”på spel” i tillägnandet av nya förmågor. 

Mauss (1973) observation är att det naturliga sätt på vilket vi som handlande 
människor hanterar och utvecklar våra kroppar skapas genom kulturella tradit-
ioner och tekniker. Det svarar till en social dimension av ’kroppsliga scheman’ 
om vi så vill. Men Mauss appellerar också till de psykologiska och fysiologiska 
dimensionerna av kroppstekniker. Han argumenterar för vad han kallar ”the 
triple viewpoint” (s. 73). Med det söker han omfamna ett perspektiv på hela 
människan och förklarar att han med begreppet kroppstekniker vill inringa 
‘‘physio-psycho-sociological assemblages of series of actions’’ (s. 85). Kropps-
tekniker förbinds alltså här med ett aktivt handlande och utgör något mer än 
blott oreflekterade vanor att röra sig på vissa sätt. Mauss (1973) är till största 
delen beskrivande och klassificerande och intresserar sig för vad kroppstekniker 
är och hur de skiljer sig åt mellan olika kulturer och samhällen. Han ägnar där-
med mindre arbete åt att undersöka hur dessa tekniker utvecklas, formas och 
förändras eller den roll som erfarenheten spelar i lärandet av kroppstekniker 
(Lyon, 1997; Crossley, 2006, s. 104; Mellor & Shilling, 2010).  

När Shilling (2008) söker utveckla ett förkroppsligat och socialt handlings-
begrepp hänvisar han med stöd i Dewey till vanor, eftersom de knyter samman 
“the body with the natural and social world in particular ways, having specific 
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object and technologies as their targets, and exerting a certain command over 
the environment” (Shilling, 2008, s.15). Även Crossley (2006, s. 102-113) fram-
håller kroppstekniker som ett aktivt kroppsliggörande i relation till specifika 
syften. I sin utveckling av begreppet reflexiva kroppstekniker är Crossleys syfte 
att öppna upp för empiriska studier. Han understryker att kroppstekniker är 
något vi tillägnar oss genom träning och undervisning och att de är riktade mot 
sociala situationer där vi handlar i relation till specifika syften (2004, 2005, 
2006). Crossley (2006, s. 105) identifierar vidare tre grunder till utvecklingen av 
reflexiva kroppstekniker. Det första kan sägas anknyta till den ”realism” (Shil-
ling 2005a; Mellor 2004; Mellor & Shilling, 2010) som utgör basen i ett kropps-
pedagogiskt perspektiv. Crossley (2006, s. 105) menar här att ”kropp” bör ses 
utifrån en aktiv handlande dimension, det är något som förändras och utvecklas 
som ett resultat av ”work on the body by the body”. För det andra betonar 
Crossley vikten av att identifiera ”the mindful and social aspects of embodied 
activity”, det vill säga att inte låta kunskap och förståelse reduceras till teoretisk 
och symboliskt meningsskapande. Denna dimension av kroppsteknikerna rela-
terar också till ömsesidigheten mellan individ och miljö vilket jag försökt följa 
upp i relation till forskning kring praktisk kunskap och ett mer utpräglat 
kroppspedagogiskt perspektiv. För det tredje, att förstå kroppstekniker på detta 
sätt (som fysiska, psykologiska, sociala, att de utvecklas genom en ömsesidighet 
mellan individ och miljö, att de är präglade av en realism,) har en potentiell 
kraft i att det utgör ett tydligt empiriskt undersökningsobjekt. Samtidigt är 
denna uppfattning av kroppstekniker också tillräckligt rik för att kunna erbjuda 
stor analytisk variation menar Crossley (2006, s. 105-107). Det som i avhand-
lingens studie blir viktigt utifrån ett kroppspedagogiskt perspektiv är att under-
söka det erfarande som är förbundet med att tillägna sig kroppstekniker. I relat-
ion till ’kroppsliga scheman’ eller det vi bara vagt kan hänvisa till som kropps-
liggörande, innebär kroppstekniker i denna utvecklade bestämning ett något 
tydligare analysobjekt (se delstudie ett). På senare år har vi också kunnat se 
studier som undersöker kropp i termer av deltagares handlingar (Pink, 2011; 
Klaar & Öhman, 2012; Larsson & Quennerstedt, 2012; Hanson, 2007). Även 
om dessa studier inte explicit undersöker kroppstekniker, angriper de kropps-
liggörande på liknande sätt som Shilling (2008) och Crossley (2006). 

Kroppstekniker på olika nivåer  
Det finns en komplikation med begreppet kroppstekniker som bland andra 
Crossley (2006, s. 105-107) pekar på. Svårigheten ligger i att tillsynes samma 
teknik i sitt utförande kan rymma olika syften och vice versa. Innan jag går 
vidare till att i nästa avsnitt introducera ett situerat och pragmatiskt perspektiv 
på lärande vill jag föra ett kort resonemang om denna svårighet då det dels kan 
föras tillbaka till hur vi undersöker jolleseglares kroppstekniker och dels till den 
modell som kommer att utvecklas för att undersöka lärande av kroppstekniker. 

Komplikationen har att göra med att kroppstekniker kan identifieras på olika 
nivåer. Det finns en mängd vardagliga tekniker som vi delar med människor i 
samma kultur. Eftersom dessa tekniker kan användas med olika syften uppstår 
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frågan om det är tal om olika tekniker eller samma tekniker med olika syften. Är 
det till exempel en kroppsteknik att äta? Det innebär visserligen en teknik som 
innesluter vissa syften och värden som kan kopplas till ett visst slags samhälle. 
Till exempel undersöker Elias (1994) utvecklingen av att äta med kniv och gaf-
fel som ett uttryck för en specifik civilisationsprocess. Men kanske begagnas 
tekniken att äta med kniv och gaffel utifrån olika syften som att vara sund, att 
bli mätt, att möta människor (familjen, vännerna eller nya bekantskaper). Det 
samma gäller för löpning. Vi kan löpa för att hinna med bussen, för att gå ner i 
vikt eller förbättra konditionen, för att umgås med kamrater i löparklubben, 
eller som Murakami löpa för att skapa ett tomrum och för att kunna skriva. 
Återigen kan vi ställa frågan om det är olika tekniker eller liknande tekniker 
med olika syften. För att kunna navigera i detta är det viktigt att ha en idé om 
vilken nivå som analyseras.  

Generellt skulle man kunna argumentera att seglares kroppsteknik innebär 
en viss balans som skiljer sig från icke-seglare. Att seglaren precis som den er-
farne sjömannen har ”sjöben”. Ett speciellt ”seende” skulle kunna innebära 
ännu ett kännetecken. Att seglaren konstant avläser den närliggande miljön. I 
vattnet, vinden, andra båtars kurs och sjömärken söker seglaren efter tecken 
som eventuellt kan betyda något för hur segelbåten ska manövreras. Men se-
mesterseglarens syfte skiljer sig från kappseglarens, kölbåtseglarens från jolle-
seglarens och åter andra syften står att finna hos de gamla småbåtsseglande 
fiskarna och lotsarna. Det finns ytterligare dimensioner. Exempelvis att segelbå-
tar är konstruerade med hänsyn till vissa regler och principer och kräver att 
seglas på speciella sätt för att gå så fort som möjligt, olika segelvatten kräver 
olika förmågor och olika tekniker. Eftersom kroppsteknikerna är sociala (i lika 
stor utsträckning som de är kroppsliga och intellektuella) grundas de i en sorts 
delad erfarenhet. Till exempel är sjöregler eller regelverket för tävling och ”fair 
play” inget seglarna beslutar om individuellt. Men att de skulle finnas något som 
förenar seglare, oavsett de olika syften jag givit exempel på, är en analys som 
ligger utanför avhandlingens problemområde. Avhandlingen behandlar istället 
kroppstekniker som ett bland flera preciseringar av vad det kan innebära att i 
pedagogiska situationer kroppsligöra kunskap. Syftet är formulerat utifrån en 
övertygelse att vi lär oss vad vi kan göra genom samma rörelser som vi lär oss 
den innebörd saker har för oss (Johnson, 2007, s. 21). Och eftersom olika seg-
lare måste göra olika saker får segling också olika innebörd. 

I formuleringen av syftet framhöll jag att jolleseglares lärande av kroppstek-
niker ska analyseras i termer av både innehåll och process. Analyserna genom-
förs som in situ-analyser med videofilmer som empirisk data. Det innebär att 
analysen av lärande av kroppstekniker behandlas på mikronivå. På denna 
mikronivå blir det tydligt att kroppstekniker tenderar att förändras när syftet 
med dem förändras. Mauss (1973, s. 85) förklarar kroppstekniker som ”physio-
psycho-sociological assembleges of series of action”. I ett kroppspedagogiskt 
perspektiv innebär det att våra muskler och vår perception anpassas till olika 
segelsätt (kryssa, länsa, slöra), olika faser i ett race, olika väderförhållanden etce-
tera. En semesterseglare som ska tränas i kappsegling måste omvärdera tidigare 
tekniker och lära sig att göra helt andra bedömningar än vanan bjuder. Det-
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samma gäller jolleseglare när de ska öva upp skickligheten i olika moment. Till 
detta kommer den pedagogiska dimensionen att klubbseglaren, som ofrånkom-
ligen är en del av en institutionaliserad undervisningssituation, också måste 
kunna ta del av instruktioner och förstå betydelsen av olika kroppstekniker. 
Genom att fokusera kroppspedagogiska situationer ser jag lärandet av kropps-
tekniker inte bara som beroende av individens förutsättningar och förmågor i 
relation till ett visst moment utan som att de avhänger av hela den pedagogiska 
situationen. 

De två första inflygningarna jag nu har gjort har syftat till att inrama mitt 
praktiska kunskapsintresse och få riktning mot de pedagogiska dimensionerna 
av kroppstekniker. Resultatet är att det finns en rad fält och forskningstradit-
ioner som anknyter till denna studie. Jag kan inte redogöra uttömmande för alla 
men har försökt selektera och sammanställa vad jag ser som viktigt i relation till 
ett kroppspedagogiskt perspektiv. Genomgången som följer av situerade och 
pragmatiska perspektiv på lärande syftar till att kunna möta upp för det första 
den erfarenhetsbaserade kunskap som fokuseras i forskningen kring praktiskt 
kunskap. Med Shillings (2010) och Mellors & Shillings (2010) kroppspedago-
giska perspektiv har jag formulerat det som en realism som innebär ett utpräglat 
fokus på hur vi kroppsliggör kunskap. För det andra kommer jag att följa upp 
relationen mellan undervisning och lärande som blivit kännetecknande för den 
andra generationens forskning om tyst kunskap. För det tredje syftar nästa av-
snitt på att följa upp den utvecklingen av begreppet kroppstekniker som inne-
bär undersökningar av kropp i termer av handlingar (t.ex. Crossley, 2006). 

Situerade och pragmatiska perspektiv på lärande 
Hitintills har jag kopplat den praktiska kunskapsprocessen till hur den person-
liga erfarenheten blir till något i kraft av det sociala och hur den får mening på 
ett högst förkroppsligat sätt i relation till de syften olika aktiviteter inbegriper.  

I ett sociokulturellt perspektiv ses lärande som en social process som sker i 
en specifik kontext eller situation. Våra handlingar och vårt tänkande finner 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv alltid sitt stöd i, och är ett resultat av, soci-
ala sammanhang (t.ex. Säljö, 2000). 

När Maivorsdotter (2012, s. 35-36) studerar estetiska lärprocesser i idrott-
sammanhang menar hon att situerade perspektiv på lärande skiljer sig från soci-
okulturella genom att det läggs större fokus på deltagares handlingar och me-
ningsskapande för att förstå deltagarnas lärande. Det betyder exempelvis att 
forskare inom detta perspektiv har varit mindre benägna att undersöka lärande 
som ett mått på undervisningseffektivisering. Som en konsekvens av detta är 
många av dessa studier, framförallt när det gäller utbildning, småskaliga och 
lärandet undersöks i situationer där det så att säga sker naturligt (jfr forskning 
om praktisk kunskap och kroppspedagogik). Deltagarna förväntas här agera på 
det vis som de vanligen gör och styrs inte av forskarna. I relation till idrottsutö-
vares lärande, vilket avhandlingen delvis berör på grund av empiriskt fokus på 
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jollesegling, så har Maivorsdotter (2012, s. 37) vidare noterat att relativt få stu-
dier uppmärksammat lärande ur ett situerat perspektiv.  

I det följande vill jag utgå från två exempel på forskning utifrån ett sociokul-
turellt perspektiv som ligger nära avhandlingens problemområde och som tyd-
ligt har understrukit situerat lärande. Dessa exempel hämtas från Barbara Ro-
goff (1995) och Donald Schön (1992). Vad som blir tydligt med Rogoffs och 
Schöns situerade och pragmatiskt influerade perspektiv på lärande är just relat-
ionen mellan undervisning och lärande. Att jag koncentrerar mig på situerade 
och pragmatiska perspektiv på lärande har också sin förklaring i den avgräns-
ning som kommer av att med ett kroppspedagogiskt perspektiv undersöka lä-
randeprocesser in situ (t.ex. Öhman & Östman, 2010; Quennerstedt, m.fl. 2011). 
Avslutningsvis följer jag upp med att koppla erfarenheter, handling och ömse-
sidigheten mellan individ och miljö till ett mer utpräglat pragmatiskt perspektiv 
på lärande där begreppet transaktion introduceras. Även om jag i denna del 
kommer att bli något mer teoretiserande så ser jag det som en viktig introdukt-
ion till den begreppsutredning som görs i kapitel tre. 

Lärlingskap och deltagande 
Rogoff (1995) står för ett sociokulturellt perspektiv som bygger på Vygoskijs 
och Dewes pedagogiskt-filosofiska utgångspunkter. I relation till forskningen 
kring praktisk kunskap och ett kroppspedagogiskt perspektiv delar Rogoff dels 
uppfattningen att den personliga erfarenheten är betydelsefull i lärandeproces-
sen och dels vikten av den realism, det vill säga den handgriplighet med vilken 
vi deltar och upplever i olika situationer. Rogoff menar att det ligger en risk i att 
betrakta individen och miljön som separata enheter i analyser av lärande och 
påminner om att Vygotskij och Dewey förenas i att de tydligt understryker den 
samkonstituerande funktion mellan individ och miljö. I kroppspedagogiska 
situationer i jollesegling innebär detta att det inte bara är seglaren som påverkas 
utan också tränaren. Det finns inga relationer som på förhand är givna att un-
dersöka, som till exempel tränaren-seglaren, kulturen-seglare, seglare-seglare, 
artefakt-seglare, fysiska element-seglare, seglare-kropp etcetera. 

Hos Rogoff (1995) möter vi tre begrepp i relation till lärande som kan för-
bindas med de slutsatser jag drog av forskning kring praktisk kunskap och ett 
kroppspedagogiskt perspektiv. Det första begreppet är ’lärlingskap’. Rogoff 
(1995) vill vidga idén om lärlingskap som vi möter den inom exempelvis hant-
verk till att innefatta deltagande i alla former av organiserad kulturell aktivitet 
såsom skola, familj, fritidsliv, arbete (se också Nielsen & Kvale, 2000). Rogoff 
menar att de speciella uttryck som lärlingskap i dessa aktiviteter står för också 
måste förstås i relation till ett större omgivande system som det politiska, eko-
nomiska, religiösa och materiella. Lärlingskap är alltså i denna betydelse mycket 
mer än den relation mellan expert och novis som oftast lyfts fram.  

Det andra begreppet som är väsentligt för avhandlingens problemområde är 
’instruerande deltagande’. Det syftar till de processer och den systematik med 
vilken deltagare involveras i kulturella aktiviteter. Rogoff trycker här på det 
gemensamma i aktiviteterna, att vi gör saker med hjälp av varandra, sida vid 
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sida, responderar på handlingar i de omedelbara sammanhang vi är en del av. 
Den mikromiljö som här identifieras består alltså inte av en samling individer 
som verkställer privata tankar och planer. ”Instruerande” hänvisar till att hand-
lingar tar specifika riktningar som ett resultat av att de ingår i ett kulturellt och 
social sammanhang. ”Deltagande” hänvisar till att individer ingår i aktiviteter på 
ett konkret och handgripligt sätt genom att kommunicera och samordna sina 
handlingar. Det är alltså med detta synsätt naturligt att deltagare kontinuerligt 
söker efter gemensamma grunder för att kunna fortsätta de aktiviteter de är 
införlivade i. Dessa aktiviteter uppfattas vidare som observerbara i den kom-
munikation som deltagarna är införlivade i.  

Det tredje och sista begreppet jag vill föra fram är ’deliberativt deltagande’ 
(participated appropriation). Det hänvisar till att individer genomgår föränd-
ringsporcesser som ett resultat av att handgripligt vara en del av kulturella akti-
viteter. Denna dimension förbinder Rogoff med den personliga process 
(sprungen ur handgripligt deltagande) där vi genom att ta vidare erfarenheter 
och tekniker till nya situationer och sammanhang gör något till vårt eget (jfr 
bildning). Detta handlar alltså om ett slags tillblivande och inte endast om att 
ackumulera och assimilera kunskap. Kommunikation och gemensamma an-
strängningar resulterar i vissa tillpassningar och kreativa ansträngningar. Och 
som ett resultat av att individer befinner sig i processer av tillblivande och inte 
bara i processer av att assimilera kunskap så ändras också kontinuerligt relation-
en mellan deltagarna som en följd av att deltagarna själva förändras.  

Dessa tre begrepp (lärlingskap, instruerande deltagande och deliberativt del-
tagande) är inte konstruerande för att kunna göra distinktioner eller avgöra när 
det inte skulle vara tal om instruerat deltagande eller lärlingskap. Begreppens 
funktion är att de tillsammans står för ett betraktelsesätt av lärande. Begreppen 
beskriver tre slags funktioner som alla är delar av den större funktion som lä-
randeprocessen utgör. Det har konsekvenser för avhandlingens syfte så till vida 
att tillblivande utifrån ett kroppspedagogiskt perspektiv förstås som ett slags 
kroppsliggörande som är understött av den handgriplighet med vilken jolleseg-
lare, tillsammans med varandra eller instruktörer, skapar förutsättningar för att 
tillägna sig kroppstekniker.  

Reflexion i handling 
Det program som Rogoff (1995) formulerar ligger väldigt nära det lärandeper-
spektiv som presenteras av Schön (1992).10 Schöns beskrivning kompletterar 
Rogoffs tre begrepp genom att det är en praxisnära beskrivning som ligger 
närmare de kroppspedagogiska situationer jag identifierar i jolleseglingsaktivite-
terna. Schön belyser nämligen den process som uppstår när deltagare stöter på 
förhinder och skapar sätt att ta sig vidare från problematiska situationer. Med 
exempel från olika lektioner som han genomfört med studenter ger han en 
version av ett situerat lärande utifrån en pragmatisk grundsyn. Schön beskriver 

                                                      
10 De tankar Schön (1992) formulerar finns representerade i svensk forskning framförallt av 
Molander (1996) som ger det en mer kunskapsfilosofisk inramning. Se även Schön, 2002. 
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lärandeprocessen i relation till det jag hittills har fört fram som praktisk kunskap 
genom att ta stöd i Deweys inquiry-begrepp. Han formulerar begreppet ’reflex-
ion i handling’ och markerar tydligt att detta skiljer sig från idén att vi stannar 
upp och tänker, det vill säga att ”processandet” av erfarenheterna skulle ske 
utanför den situation där det handgripliga erfarandet görs. Denna ”eftertänk-
samhet” fyller visserligen en betydande roll generellt i kunskapsprocessen men 
det är inte det fenomen som Schön studerar. Han understryker istället att det är 
tänkande-i-handling, själva omdömet och skapandet i situationen, som är ana-
lysobjektet. Jolleseglare kan efter ett seglingspass reflektera över olika situation-
er som uppstod ute på sjön, hur de i stunden hanterade och bedömde hastiga 
väderomslag och olika manövrar. I detta fall har vi att göra med vad Schön, 
med hänvisning till Arendt, beskriver som ”reflexion on knowing”. Men i situ-
ationen ute på sjön visar de också ett omdöme och en förmåga. Omdömet och 
förmågan kännetecknas här av ett slags situerat skapande, att de bygger något 
av det som ligger för handen. Det är detta skapande med hjälp av det som di-
rekt ligger för handen som Schön hänvisar till med reflexion-i-handling. Ett 
sådant skapande menar Schön, handlar om att deltagarna i ett undervisnings-
sammahang skapar något tillsammans med varandra med det som ligger för 
handen. Ligger för handen kan här betyda både materiella och symboliska saker 
såväl som deltagarnas tidigare erfarenheter. Deltagarna interagerar därför med 
både artefakter, andra deltagare och tidigare erfarenheter. Ur detta skapar delta-
garna en avgränsning av den problematiska situationen ”they would seek to 
design a way of framing the situation that opens up path to solution” (Schön, 
1992, s. 133). Situationen antar formen av ett situerat problem och bibringar 
inte bara ett praktiskt besvär längre. Innan detta görs är deltagarna oundvikligen 
mer tvehågsna i relation till vilken riktning de ska styra sina handlingar. När de 
slagit fast vilken avgränsning (”way of framing”) som gäller handlar det också 
om att kontinuerligt hålla den vid liv, att hålla sig till saken. Eller uttryck något 
annorlunda: skapa kontinuitet i den förändring som satts igång.  

Problematiken runt situerade perspektiv på lärande 
Det situerade perspektiv som Rogoff (1995) och Schön (1992) står för genom 
att understryka deltagande och visa att lärandet inte är enkelriktat, har bemötts 
med viss kritik. Kritiken består i att dessa och liknande situerade perspektiv på 
lärande skulle dölja de ideologiska föreställningar som individer har och bär 
med sig i lärandesituationer samt den ”kamp” som gärna uppstår mellan dessa 
föreställningar. Kruger & Tomasello (1996) lyfter fram detta problem med del-
tagandeteorier och menar att utbildning alltid innebär någon slags målstyrd och 
kulturell produktion. Det kommer alltid att finnas bakomliggande mål för 
undervisningen som måste följas. Detta medför att eleverna inte enbart kom-
mer att lära sig det som eleven och läraren, eller elever och elever, tillsammans 
arbetat fram, samtidigt lär de sig också en viss kulturs kunskaps- och beteen-
demönster. Dessa aspekter saknas i det deltagande perspektivet menar Kruger 
& Tomasello (1996). En något mer metodologiskt riktad kritik står Lehman, 
Chiu & Schaller (2004) för. I en kunskapsöversikt av kulturell psykologi konsta-
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terar de att även om de flesta forskare inom kulturell psykologi argumenterar 
för ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga ett samkonstituerande mellan 
kultur och psykologiska processer, är det en bild av två väldigt differentierade 
forskningsområden som framträder. Å ena sidan hur kulturer influerar psykolo-
giska processer, å andra sidan hur kulturer byggs upp av psykologiska processer. 
Lehman, Chiu & Schaller (2004) argumenterar därför att större intresse riktas 
mot ”the dynamic relations between psychology and culture” (s. 705). De stu-
dier som intresserat sig för relationen mellan undervisning och lärande utifrån 
pragmatiska teorier och perspektiv har försökt tillmötesgå denna kritik som 
riktats mot situerade perspektiv på lärande. Till exempel behandlar Garrison 
(2001) samt Östman & Öhman (2010) kritiken mot såväl kognitivistiska ana-
lyser av lärande som sociokulturella analyser av lärande. De menar att även om 
det på metodologisk nivå diskuteras hur forskningsmetoder återspeglar interakt-
ionen mellan individ och kultur, så kräver också frågorna filosofiska och kun-
skapsteoretiska underbyggande. I detta sammanhang diskuterar Östman & 
Öhman (2010), precis som Schön (1992) i relation till praktisk kunskap och 
Gourlay (2002) i relation till ’tyst kunskap’, Deweys begrepp transaktion. I föl-
jande avsnitt kommer jag att redogöra för detta pragmatiska perspektiv på lä-
rande samt ge några exempel på empiriska utbildningsvetenskapliga analyser 
som använt sig av ett pragmatiskt perspektiv på lärande. 

Pragmatiska perspektiv på lärande 
Det sociokulturella och situerade perspektiv på lärande vi möter hos Rogoff 
(1995) och Schön (1992) har i svensk pragmatiskt influerad forskning om 
undervisning och lärande getts en utvecklad teoretisk och metodologisk bas 
med hjälp av Deweys transaktionsbegrepp. Transaktion är också det begrepp 
som i avhandlingens studie används i syfte att omfamna den ömsesidiga påver-
kan mellan individ och miljö som utgör det kroppspedagogiska perspektivets 
kärna. Det handlar om att individ och miljö får mening samtidigt och ömsesi-
digt i möten. Till exempel möten mellan olika individer eller mellan individer 
och omgivning (Garrison, 2001, 2010, s. 115-125) 

 En av de största förtjänsterna med Deweys sätt att hantera kunskapsbe-
greppet är just att han ersätter en undring över ett visst kunnande med en und-
ring över resan fram till samma kunnande: lärandeprocessen. De närmast intui-
tiva förmågor som ofta kännetecknar praktisk och kroppslig kunskap ger 
Dewey ett tydligt processuellt svar på. Intuition, menar Dewey, är: 

that meeting of the old and the new in which the readjustment involved in every 
form of consciousness is effected suddenly by means of quick and unexpected 
harmony which in its bright abruptness is like a flash or revelation (Dewey 
1934/2005, s. 277).  

 
Han fortsätter med att förklara att denna omedelbara och oväntade harmoni är 
förberedd genom, och uppbyggd av, ett utdraget och omsorgfullt umgänge med 
objekten. Även när vi väl ha lärt oss och med lätthet uppfattar hur situationen 
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ter sig, påminner Dewey med en klang vi känner igen hos Goffman, att ”Often-
times the union of old and new, of foreground and background, is accomplis-
hed only by effort, prolonged perhaps to the point of pain” (Dewey 1934/2005, 
s. 277). 

Vi ska stanna vid detta möte mellan gammalt och nytt som Dewey hänvisar 
till. Tillsammans med det handlingsbegrepp som pragmatismen lutar sig mot är 
det nämligen utifrån idén om möten mellan gammalt och nytt som vi kan för-
klara utgångspunkterna för den pragmatiskt influerade forskningen om under-
visning och lärande (Östman & Öhman, 2010). Samtidigt kommer jag också att 
ge grunden till transaktionsbegreppet, vilket utreds mer utförligt i teoridelen 
och i delstudie tre.   

I pragmatisk mening är människan alltid i handling, det behövs ingen yttre 
kraft eller tvång för att få människan att handla (Dewey, 1983/2005)  Deweys 
uppfattning är att alla organismer ständigt befinner sig i utvecklingsfaser då de 
för att upprätthålla liv är beroende av att kontinuerligt återskapa sig i relation till 
den miljö i vilken de vistas (Östman & Öhman, 2010; Andersson, Garrison & 
Östman, manus). När det gäller människans handlingsliv vidhåller Dewey 
(1938/1997, s. 37) att varje erfarenhet som görs i någon grad påverkar de för-
hållanden under vilka vi kommer att göra nya erfarenheter. I detta ligger en 
princip för lärande förstått som kontinuitet och förändring.  

Kontinuiteten kan förstås som att deltagares tidigare erfarenheter re-
aktualiseras för att fylla en ny situation med mening. Termen re-aktualisering 
används för att framhålla att varje aktualisering som sker i en situation är unik 
(Östman 2003). I ett visst undervisningssammanahang kan tidigare erfarenheter 
till exempel re-aktualiseras när deltagare responderar på en viss situation, be-
dömer denna situation och gör bruk av dessa bedömningar i sina kommande 
handlingar. När vi skapar mening så ses därför alltid tidigare erfarenheter som 
en del av den aktuella situationen. Förändring innebär att deltagarna i situation-
en relaterar re-aktualiserade erfarenheter till de omedelbara upplevelser som 
följer av att handgripligen vara en del av en specifik situation. I skapandet av 
sådana relationer mellan gammalt och nytt förändrar eller utökar deltagarna den 
mening som erfarenheterna tidigare inneburit. Kontinuitet och förändring är 
alltså två sidor av samma mynt och kommer till uttryck när deltagarna handlar 
och möter sin omgivning. Lärande kan utifrån detta betraktelsesätt beskrivas 
som handlingar, som meningsskapande som resulterar i mer utvecklade hand-
lingsrepertoarer att koordinera sina aktiviteter i ett visst sammanhang (Östman 
& Öhman, 2010, s. 12). Denna process är inte enbart individuell utan erfaren-
heternas kontinuitet och förändring är samtidigt en social process. Inte minst är 
det ett viktigt förtydligande för att kunna fånga upp de dimensioner som karak-
täriserar ett kroppspedagogiskt perspektiv och den utveckling av kroppstekni-
ker jag lyfte fram i förra avsnittet. I linje med Rogoff (1995) och Schön (1992) 
understryker Garrison (1995) att Dewey betraktar meningsskapande som en 
social process. Genom att kommunicera mening så samordnar deltagarna sin 
aktivitet. Individers handlingar förändrar miljön i vilken handlingen utförs. 
Likaså, en förändring i individers aktivitet är en respons på att situationen för-
ändras. Detta relationella perspektiv medför att individers aktiviteter aldrig kan 
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förstås isolerat från situationen och därför talar Dewey & Bentley (1949/1991) 
om ‘organism-inenvironment-as-a-whole’.  

I transaktionella studier av lärande och undervisning är det därför processen 
som äger rum i mötet mellan deltagarna och situationen/miljön och mellan 
deltagarna själva som är utgångspunkten. Konsekvensen av detta ställningsta-
gande är att människor och deras sammanhang beskrivs i termer av de relation-
er som skapas i handling i specifika situationer. Detta innebär en uppfattning av 
mening som ett praktiskt åtagande, det är något vi använder i målinriktade akti-
viteter, när något används för ett visst syfte så ges det mening. Mening uppstår, 
kort sagt, när vi gör saker och genomlever konsekvenserna av detta görande 
(Östman & Öhman, 2010; Östman, 2003).  

De transaktionella utgångspunkter jag redogjort för representeras av ett me-
todologiskt angreppssätt där praktiska epistemologier undersöks. Beskrivingen 
av denna metod som också ligger till grund för mina analyser av jollesegling 
görs i metodavsnittet.  

Återkoppling till avhandlingens problem i relation de tre 
olika inflygningarna 
I detta kapitel har jag mot bakgrund av forskning kring praktiskt kunskap öpp-
nat upp för ett kroppspedagogiskt perspektiv som vilar på ett situerat och 
pragmatiskt perspektiv på lärande.  

Avhandlingens ambition är att undersöka kroppsliggörande av kunskap. Med 
en sådan ambition placerar jag avhandlingen i en forskningstradition som rör 
praktisk kunskap. Det huvudsakliga intresset i denna forskningstradition riktas 
mot erfarenheternas betydelse i kunskapsprocessen. Genom att angripa detta 
utifrån ett perspektiv där kroppens betydelse i kunskaps- och socialisationspro-
cesser är i fokus, har jag inplacerat intresset för erfarenhetens betydelse i ett 
kroppspedagogiskt perspektiv. Att människor handgripligen är delaktiga i skap-
andet både av sig själva och sina kunskaper och den miljö (social så väl som 
materiell) i vilken de handlar, framhävs genom det kroppspedagogiska perspek-
tivets ”realism”. Med hjälp av Crossley har jag beskrivit kroppstekniker som 
resultat av handlingar som är både fysiska, psykologiska och sociala. Att under-
söka kroppstekniker i sådana situationer där deltagare i ett specifikt sammana-
hang är i arbete med att tillägna sig dem, innebär att undersöka ett aktivt 
kroppsliggörande av kunskap. Kopplat till ett situerat och pragmatiskt perspek-
tiv på lärande och undervisning innebär detta aktiva kroppsliggörande att delta-
gare gemensamt skapar mening. Detta sker genom att deltagare i specifika situ-
ationer re-aktualiserar erfarenheter i förhållande till den uppgift som ligger för 
handen. Det är i denna process i re-aktualisering av erfarenhet i en specifik 
situation som kontinuitet och förändring i deltagarnas meningsskapande och 
lärande åstadkoms. I transaktionell mening betyder detta också att deltagarna 
och den sociala och materiella situationen kontinuerligt är i skapande. Det vill 
säga här återfinns det ömsesidiga samspelet mellan individ (både psykologiska 
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och kroppsliga aspekter) och miljö (både fysisk och social). För deltagarna, som 
står inför uppgiften att tillägna sig specifika kroppstekniker innebär det ständiga 
möten. Det är således genom att undersöka hur deltagarna handlar på specifika 
sätt i dessa möten som avhandlingen empiriskt söker förstå Mauss ursprungliga 
observation att kroppsteknikerna i sin form är både fysiska, psykologiska och 
sociala. 

Det första steget i relation till avhandlingens syften är att bygga upp ett teo-
retiskt ramverk och en modell (syfte 1) utifrån vilken vi kan förstå och under-
söka lärande av kroppstekniker (syfte 2 och 3). Med mig in i de pragmatiska 
teorierna om meningsskapande och lärande har jag en uppfattning av erfarenhet 
som forskningen kring praktisk kunskap och kroppspedagogisk forskning delar, 
nämligen att det är i den levda kroppen, i den uppövade känslan och i förmågan 
att möta andra människor i språk och handling, som den praktiska kunskapen 
har sin hemvist. Den främsta uppgiften är därför att i nästa kapitel formulera de 
erfarenhetsbegrepp som avhandlingens studier bygger på.  
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3. Teori 

Shilling (2008) argumenterar för att den pragmatiska traditionen erbjuder ett 
alternativt program för undersökning av kroppspedagogiska frågor. Han grun-
dar det i att den pragmatiska tanketraditionen står för ett perspektiv där man 
inte börjar med att sätta det kollektiva eller det individuella i första rummet, 
utan betraktar personer som handlande vardagsmänniskor, ”always already ac-
tive” (s. 12).  

Shillings (2008) pragmatiska ingång till kroppsstudier är förhållandevis bred. 
I avhandlingen har jag behövt avgränsa den något, det vill säga välja ut specifika 
begrepp, för att kunna bli empirisk effektiv. Jag ser framförallt fyra anledningar 
till att grunda avhandlingens teoretiska ramverk i klassisk pragmatism.  

 
4. Klassisk pragmatism behandlar erfarenhetens direkthet, eller omedel-

barhet, och betydelsen av dessa upplevelser för personers fortsatta 
handlingar.  Därmed finner vi i den klassiska pragmatismen en filoso-
fisk grund för det erfarenhetsgrundade perspektiv som karaktäriserar 
forskning kring praktisk kunskap, den ”realism” som understryks i ett 
kroppspedagogiskt perspektiv, samt det genomelevandeperspektiv som 
framhålls i situerade och pragmatiska perspektiv på lärande.  

5. Klassisk pragmatism förstår bearbetandet av erfarenheter som ut-
gångspunkten för alla slags kunskapsprocesser, samt att alla kunskaper 
och förmågor är sprungna ur samma erfarenhetssystem. Det vill säga 
det finns det ingen ontologisk eller epistemologisk apriorisk uppdel-
ning mellan teori och praktik eller kropp och intellekt.  

6. Den klassiska pragmatismen poängterar att individ och miljö utvecklas 
i transaktionella processer, vilket innebär att individ och miljö skapas 
och utvecklas i ömsesidig relation med varandra. Det innebär goda 
möjligheter att utveckla en förståelse av kroppstekniker som ligger i 
linje med Mauss ursprungliga observation att kroppstekniker som 
handling är både fysiologiska, psykologiska och sociala: ‘‘physio-
psycho-sociological assemblages of series of actions’’ (Mauss, 1973, s. 
85). 

7. Det transaktionella perspektivet lägger stor tonvikt på att klargöra hur 
tidigare erfarenheter tas vidare och förändras i samspelet mellan individ 
och miljö. 

 
Mot bakgrund av dessa fyra punkter kommer jag att göra en begreppsutredning 
i syfte att kunna skapa en deskriptiv modell för att förstå och analysera lärandet 
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av kroppstekniker. Modellen ska dock inte ses som ett renodlat resultat av en 
teoretisk upparbetning utan har tagits fram i samspelet mellan begreppslig ut-
redning och empiriska analyser.   

Det pragmatiska genomlevandeperspektivet 
Thales beskrivs ofta som den som ”uppfann” det teoretiska vetandet. Han gav 
uttryck för en tro att naturen var begriplig för människan, att människan av 
egen kraft kan begripa tingens inneboende mening och ordning (von Wright, 
1992). Det finns alltså ingenting som är mystiskt eller oförståeligt, allt är för-
ståeligt för den mänskliga tanken. Med denna tanke (500-talet fk) sägs männi-
skan genom Thales gå från mythos till logos. Därtill bröt han också med ”den 
kortsynta bindningen till de omedelbara sinnesintrycken” (Gilje & Skirbekk, 
1995, s. 27). Thales perspektiv inriktar sig inte på att lösa praktiska problem 
utan snarare på att förstå och förklara hur saker förhåller sig. På så sätt skapa-
des också en sfär för ”rent tänkande” vilket skiljer sig från det praktiska, det vill 
säga livets målinriktade verksamheter (Molander, 1996, s. 63).  

Förnuftet och erfarenheten har sedan dess många gånger fått utgöra, om inte 
varandras motpoler, så i varje fall två helt olika perspektiv och sätt att både 
närma sig och argumentera för vad som är sant och riktigt. De återfinns hela 
tiden i de vetenskapsteoretiska diskussionerna kring deduktion och induktion, 
eller rationalism och empirism (Von Wright, 1992).  

Det tillit till förnuftet som vi kan urskilja genom Thales känns igen i den ofta 
kritiserade cartesianska uppdelningen mellan kropp och intellekt. Den enda 
vetenskapligt säkra metoden erhålls här med det deduktiva systemet. För att få 
fram grundsatser till detta system måste vi effektivt sila bort alla påståenden 
som vi logiskt sett kan betvivla, samt finna påstående som vi logiskt sett inte 
kan betvivla. Det är en utgångspunkt som grundar sig i att våra sinnen inte kan 
ge oss absolut säkra grundsatser för ett deduktivt filosofiskt system. Det hand-
lar alltså inte om vad som i alldaglig mening kan anses som rimligt eller orimligt 
utan vad som är logiskt möjligt att tvivla på (Gilje & Grimmen, 1992, s. 278-
280). Denna utgångspunkt i tvivlet illustrerar hos bland andra John Dewey och 
Gilbert Ryle den tanke som besvärat både filosofin och vetenskapsteorin. Hos 
Dewey är den grunden till att vi har en tanketradition som arbetar med vad han 
kallar för ”the pseudoproblem of philosophy” (Dewey, 1928), det vill säga att 
föra ihop kropp och intellekt. Det är ett pseudoproblem därvid att de aldrig varit 
årskilda. Hos Ryle (1990) ligger tanketraditionen bakom den uppfattning av 
intellektet han beskriver som ”the dogma of the ghost in the Machine”. Vidare 
poängterade James att om vi rensar våra uppfattningar av objekt på alla de sär-
drag de fått i kraft av vår erfarenhet så skulle det inte finnas något kvar av dessa 
objekt som vi kan formulera tankar om (Shook, 2011, s. 20). 

Om vi vill dramatisera det lite kan vi säga att Thales bröt mythos och visade 
logos och i vår detaljering av logos har vi i Descartes efterföljd enligt Ryle gjort 
oss beroende av ett nytt mythos i form av ”the dogma of the ghost in the 
machine”. Det är detta andra ordningens mythos som de klassiska pragmatikerna 
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försöker avtäcka och mot bakgrund av det formulerades ursprungligen den 
pragmatiska metoden. Rorty (1998, s. 19) gör möjligen den kortaste beskrivning 
vi kan uppbringa av den pragmatiska metoden när han säger ”if something 
makes no difference to practice, it should make no difference to philosophy”. 
Med hänvisning till Putnam beskriver Rorty (1998, s. 44) detta något mer detal-
jerat och hävdar att pragmatismens hjärta står att finna i den prioritet man ger 
till den aktiva handlande människans perspektiv. Det är detta genomlevande-
perspektiv (se även Öhman, 2006) som utgör grunden för detta kapitel. 

Deweys transaktionella perspektiv  
När Dewey vill göra sig av med interaktionsbegreppet är det för att föra fram 
ett genomlevandeperspektiv och i det följande kommer jag att gå igenom prin-
ciperna för Deweys transaktionella perspektiv. Detta kommer jag sedan att följa 
upp med ett genomlevandeperspektiv på erfarenhet och vana.  

Ett sätt att förstå transaktion är att exemplifiera med den nästan koperni-
kanska vändning man gjort inom robotforskningen. Andy Clark (1998) poäng-
terar med en fågelanalogi att man inom robotforskningen gått från att se hjär-
nan (hårdvaran) som centrat för styrning av kroppen (robotskelettet) och istället 
fokuserat de olika skelettdelarnas nätverkande funktion, en så kallad ”soft 
assembly”. 

Birds flocks do not, in fact, follow a leader bird. Instead each bird follows a few 
simply roles that makes its behavior depend on the behavior of the nearest few 
neighbors. The flocking pattern emerges from the mass of these local interac-
tions–it is not orchestrated by a leader, or by any general plan represented in the 
heads of individual birds (s. 40). 

 
Det spöke som Ryle retoriskt placerade i en maskin för drygt 50 år sedan i ett 
försök att bryta med idén om intellektet som substans, verkar idag ha försvun-
nit åtminstone från de riktiga maskinerna (robotarna) om man ska tro Clark. 
Denna tanke att se till rörelser och funktioner istället för att se till substanser 
och ”styrcentra” finns tidigt hos Dewey. Han menar att ”the habit of regarding 
the mental and physical as separate things has its roots in regarding them as 
substances or processes instead of as functions and qualities of action” (1928, s 
6). När Dewey och Bentley (1949, s. 105, 113-114) förklarar förtjänsterna med 
att använda ett transaktionellt perspektiv gör de det mot bakgrund av landvin-
ningarna inom fysiken och dess förmåga att se till rörelser och funktioner. Me-
dan interaktion för dem hänvisar till tillstånd där enskilda saker står i kausala 
relationer till varandra (till exempel att en ledarfågel interagerarar med sin flock) 
står transaktionsbegreppet för ett ömsesidigt konstituerande (Dewey & Bentley, 
1949, s. 108). Dewey skänker också transaktionsbegreppet betydelse i relation 
till människan som biologisk organism. Att vi andas, äter och rör oss är för 
Dewey bevis på att vårt skinn inte utgör någon avgränsning av våra kroppar 
mot världen, utan att vi lever lika mycket ”in processes across and ’through’ 
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skins as in processes ’within’ skins” (1946, s. 541). Transaktion handlar alltså 
om den dynamiska samkonstituerande relation som finns mellan organism och 
miljö, men det handlar också om att det finns en kontinuitet mellan människan 
som biologisk organism och människan som kulturell organism. I relation till 
lärandeprocessen betyder det att när vi som barn lär oss att gå är det i generella 
termer samma lärandeprocess som när vi i det vuxna livet lär oss abstrakta saker 
såsom ekonomiska system, matematiska formler och grammatiska regler.  

Shilling (2008, s. 1-7) har med hänvisning till Dewey beskrivit kroppsliggö-
rande i detta sammanhang som samspel mellan människans interna och externa 
miljö. Eftersom vi är handlande människor är detta en reflexiv process, varken 
bestämd av kulturen eller individen. De barriärer vi satt upp mellan kropp och 
intellekt rasar enligt Dewey i samma stund som människans handlingar, hennes 
rörelse genom livet, blir centrala för vår förståelse av hennes beteende (Dewey, 
1928, s. 6).   

En konsekvens av det transaktionella perspektivet som Shannon Sullivan 
(2001, s. 27-31) tydliggjort är att kropp ska uppfattas mer som en aktivitet än 
som en sak. Det vill säga kropp i verbform, kroppsliggörandet, ska stå i fokus. 
Samtidigt som det handlar om vad vi fysiskt gör kan dessa handlingar inte redu-
ceras till fysiologi. 

A body is not so much a thing, as it is an act – an act made possible, to be sure, 
by the physicality of the organism performing it, but not identical or reducible to 
organism’s physicality (Sullivan, 2001, s. 29).  

 
Begreppet kroppsteknik läst i ett transaktionellt perspektiv sammanfattar på ett 
bra sätt att det inte är kroppen som sådan som står i brännpunkten utan vad vi 
gör med den, och vad vi gör för erfarenheter när vi gör det vi gör. En kropps-
teknik kan i detta sammanhang ses som ett specifikt sätt på vilket vi är i trans-
aktion med miljön, ett specifikt sätt att koordinera våra erfarenheter med mil-
jön.  

En transaktionell förståelse av kroppstekniker är också i linje med de re-
kommendationer Crossleys (2007) ger i relation till analyser av kroppstekniker 
och vad Crossley (2005, 2006) kallar reflexiva kroppstekniker. Längre fram 
kommer jag att redogöra ytterligare för hur jag uppfattar denna reflexivitet i 
förhållande till vanor.  

Upplevelse – att göra omedelbara erfarenheter  
Jag kommer här att beskriva den omedelbarhet som karaktäriserar vissa av våra 
erfarenheter för att därefter diskutera hur erfarenheter relaterar till mening och 
”inquiry”-processen.  

Peirce, James och Dewey hävdade att omedelbara erfarenheter utgör en vik-
tig del av våra liv. En av de grundläggande utgångspunkterna är att vår relation 
till världen inte i första hand är epistemologisk. Därför kritiserar Dewey intel-
lektualismen eller vad han kallar ”the vice of intellectualism”. James (2003) gör 
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detsamma i sin programförklaring av radikal empirism. I syfte att förstå denna 
utgångspunkt i relation till undersökandet av lärande av kroppstekniker ska vi 
därför börja i det ”omedelbara”. Det är en besvärlig uppgift så till vida att det 
gärna undflyr beskrivning och definition. Det är dock nödvändigt att börja med 
att peka på denna dimension då Dewey och James ofta återkommer till att erfa-
renheter framträder med en omedelbarhet eller direkthet. Detta är grunden till 
att förstå det pragmatiska erfarenhetsbegreppet och erfarenhet är i sin tur grun-
den till att förstå lärande.  

Dewey (1958) menar att saker som erfars med en omedelbarhet inte är det-
samma som kunskap. Men inte för att dessa saker är oss avlägsna eller beslöjade 
utan för att, som Dewey säger ”knowledge has no concern with them”. Han 
förklarar kunskap i detta sammanhang som ett slags memorandum av villkoren 
för olika upplevelser, och kunskap handlar då om relationer, ordningsföljder 
och logik. Slutsatsen är att “Immediate things may be pointed to by words, but 
not described or defined” (s. 86). Förstått på detta sätt kan man säga att ”Im-
mediacy of existence is ineffable” (Dewey 1958, s. 85-86). Dock, när upplevel-
ser tar plats i en “inquiry”-process så kan de bli föremål för kunskap. Dewey 
identifierar alltså en distinktion mellan outsäglig direkt erfarenet och den socio-
lingvistiska mening vi skapar utifrån dessa erfarenheter. På svenska kan vi mer 
fördelaktigt tala om dessa omedelbara eller direkta erfarenheter som upplevelser 
och det är den term jag fortsättningsvis kommer att använda. Något förenklat 
kan man säga att erfarenheten blir ett fall för kunskap först när den möter mot-
stånd i en problematisk situation och tar plats i en ”inquiry”-process. Jag kom-
mer att återkomma till vad det innebär att upplevelser genom problematiska 
situationer blir en del av en meningsskapande ”inquiry”-process.  

Upplevelser må vara outsägliga men de är, för att upprepa Deweys poäng, 
inte något som i sin outsäglighet är gömt eller omöjligt att komma åt, utan vi 
står ständigt under dessas inflytande. Med religionen som exempel argumente-
rar James (1906, s. 64) att saker som vi inte kan beskriva ofta blir verkliga för 
oss på ett väldigt intensivt sätt, att de bestämmer vår grundstämning precis som 
”älskarens grundstämning bestäms av den ständiga tanken på den älskade”. 
James liknar det vid att vi alltid har en förnimmelse av att vår älskade finns till 
även då vi riktar vår uppmärksamhet åt annat håll och är upptagna av helt andra 
göromål: ”[vi] kan inte glömma henne, [vi] står oavbrutet och alltigenom under 
hennes inflytande” (1906, s. 64). Upplevelser pekar på att vi inte bara erfar saker 
när vi är engagerade i ”inquiry”-processer. Till exempel innebär rädsla, hopp, 
begeistring, kärlek och en rad andra upplevelser som är svåra att utpeka att vi 
upplever saker på ett sätt där de har en ”brute and unconditioned ’isness,’ of 
being just what they irreducably are” (Dewey, 1958, s. 86). Dessa upplevelser 
har vi (experienced had) och vi behöver inte nödvändigtvis göra något av dem. 
Men dessa upplevelser kan också utgöra ett slags arbetsmaterial i en “inquiry”-
process. Därför säger Dewey att:   

Being and having things in ways other than knowing them . . . exist, and are pre-
conditions of reflection and knowledge.  Being angry, stupid, wise, inquiring; 
having sugar . . . occur in dimensions incommensurable to knowing these things 
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which we are and have and use, and which have and use us.  Their existence is 
unique, and, strictly speaking, indescribable. (1925/1981, s. 377-378).  

 
Deweys poäng är att alla mer meningsgjorda erfarenheter har sitt ursprung i att 
vi kan uppleva saker på sådana här unika kvalitativa sätt. Vi har alltså att göra 
med en sorts erfarande som är upplevelser, och en sorts erfarande som har med 
mening att göra. Det betyder att erfarande inte är det samma som menings-
skapande, för erfarenhet kan också innebära upplevelse. Deweys teori om för-
kroppsligad mening tar sitt avstamp i att meningsskapande är möjligt eftersom 
vi upplever saker och händelser i situationer där de är unika och kvalitativa.  

Innan jag fortsätter med nästa avsnitt ska det tilläggas att det också finns en 
annan upplevelsedimension som är kopplat till när vi uppfyllt ett syfte, nämli-
gen det som Dewey kallar konsummerade erfarenhet (consummatory experi-
ence) och som ofta kommer till uttryck i form av ”likes” eller ”dislikes”. Både 
upplevelser och konsummerande erfarenheter beskrivs som direkta omedelbara 
erfarenheter. Även det Dewey beskriver som immanent mening är en form av 
direkta erfarenheter även om immanent mening inte är upplevelser. Jag kom-
mer att återkomma till detta i relation till signifikant och immanent mening och 
det behandlas även i delstudie III i relation till den modell jag använder för att 
förstå och undersöka lärande av kroppstekniker.  

Erfarenhet och mening 
Vi ska här se hur erfarenhet kan förstås i relation till hur vi skapar mening. Där-
efter kommer jag att följa upp med hur vi kan förbinda kroppstekniker med 
lärande genom att argumentera för att problematiska situationer ofta är start-
punkter för att praktisk undersöka saker. Det är detta praktiska undersökande 
som ”inquiry”-processen hänvisar till och som jag alltså fortsätter med i nästa 
avsnitt.  

James skriver i A world of pure experience att “knowledge of sensible realities 
[…] comes to life inside the tissue of experience” (2003, s. 30). Denna korta 
mening innesluter några av pragmatismens viktigaste principer. Det är ”reali-
ties”, i plural och inte en allomfattande Verklighet som ligger där redo att upp-
täckas. Det är “comes to life”, i betydelsen att vi människor ger vår värld liv 
snarare än att genom rationell förmåga slutleda oss till den, eller att den intuitivt 
skulle föreligga oss som rena fakta vilket den klassiska empirismen föreslår. Till 
sist så är det “inside the tissue of experience”, det vill säga verklighet förstått i 
termer av det som karaktäriserar våra erfarenheter. Förstått på detta sätt är 
erfarenhet, för att citera Dewey (1958, s. 2) ”just as naturally real as anything 
else known by science”.  

James vidhåller en vokabulär där han oftast hänvisar till ”sanning” i sina be-
skrivningar av kunskapsprocessen. Dewey var ingen anhängare av en sådan 
vokabulär och försökte istället att identifiera distinktioner i relation till mening. 
I det som Mark Johnson (2007) utpekar som Deweys teori om förkroppsligad 
mening (”embodied theory of meaning”) finner vi flera saker som är bärande 
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för att kunna formulera lärande i relation till kroppstekniker. Johnson (2007) 
utvecklar Deweys teori genom att tydligt argumentera för den kroppsliga grund 
våra meningsskapande processer hela tiden måste förstås mot. Johnson (2007, 
s. 265) understryker att ”meaning is a matter of relations and connections 
grounded in bodily organism-environment coupling”. Att något är meningsfullt 
betyder vidare i denna pragmatiska tradition att det anknyter till det som varit 
samt vad det medför i relation till nuvarande och framtida erfarenheter. Det vill 
säga kontinuitet till det som varit och förändring i relation till att hantera nytt. 
Mening är alltså faktiska och potentiella relationer till saker, händelser, upple-
velser och erfarenheter (Johnson, 2007, s. 265; se även Dewey 1958, s. 166-
208).  

Upplevelser har mening för oss men de är inte meningsgjorda. Även om 
upplevelser är unika, kvalitativa och ”irreducably” så innebär upplevelser ändå 
att saker har mening i en begränsad grad menar Johnson (2007). Han uttrycker 
det på följande sätt: ”These objective qualities of situations are first only mini-
mally meaningful” (s. 265). Vi kan här tänka på hur en situation initialt kan vara 
skrämmande utan att vi vet direkt varför. Ta till exempel en situation där vi blir 
skrämda av åskan för första gången. Det är åtminstone någon form av mening 
förbunden med en sådan situation då denna rädsla pekar på att en faktisk eller 
potentiell fara föreligger. Men efterhand utvecklar sig åsk-situationen genom att 
vi reflekterar och handlar på olika sätt i relation till åska. Varje steg i en sådan 
utveckling öppnar upp för möjligheter att fortsatt undersöka vilken mening 
åska har. Att åsk-situationen utvecklar sig i en meningsfull riktning på detta sätt 
(det motsatta kan naturligtvis också vara fallet) avhänger av att vi gör fler di-
stinktioner, skapar fler relationer samt handlar i enlighet med dessa (Johnson 
2007, s. 265-266). Det är det kontinuerliga arbete vi i dessa situationer är inför-
livade i som Dewey förklarar med ”inquiry”-processen. I en ”inquiry”-process 
kan vi säga att vi undersöker det unika som en upplevelse för med sig. Om 
denna process sedan leder till att vi avslutar något i relation till ett visst syfte så 
kan vi också tala om en konsummerande erfarenhet. Dewey beskriver vidare att 
”inquiry”-processer har sin upprinnelse i problematiska situationer och en pro-
blematisk situation är i Deweys bemärkelse inte ett abstrakt problem, utan en 
unik upplevelse av ett praktiskt besvär (delstudie III, s. 4).  

“Inquiry”-processen 
Jag kommer här att förbinda kroppstekniker med lärande genom att belysa att 
de problematiska situationer vi möter ofta är startpunkter för att praktisk un-
dersöka saker. Vidare har vår förmåga att utveckla vanor en tydlig plats i ”in-
quity”-processen och medför att mening och lärande inte bara ska ses i relation 
till abstraktionsprocesser.  

Om det var något som förenade James och Dewey, och även Peirce, så var 
det deras motstånd till den epistemologiska upptagenhet som präglade många 
av deras samtida kolleger. På olika sätt menar de att en sådan upptagenhet av 
epistemologi trasar sönder vår uppfattning av erfarenhet. Peirce lägger sina 
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grunder i sitt kategoriska schema där han gör distinktioner mellan ”firstness”, 
”secondness” och ”thirdness” (se t.ex. Bernstein, 2010, s. 125-152), James be-
möter rationalismen i sina utvecklingar av radikal empirisism och ”pure experi-
ence” (James, 2003). Hos Dewey blir kritiken synlig på två sätt. Dels, som vi 
redan varit inne på, i vad han kallar the ”vice of intellectualism” och som är en 
kritik mot idén att alla variationer av erfarenhet är ett slags kunnande. Detta är 
en kritik framförallt riktad mot den klassiska empirisismen (James framför 
samma kritik i sin programförklaring av radikal empirisism). Men Dewey (1958) 
ville också omformulera Aristoteles och Platons uppfattning av erfarenhet som 
han menade var begränsad i den mån att de placerade erfarenheten enbart i den 
praktiska och kroppsliga sfären av vardagligt arbete. Därmed såg de inte dess 
funktion i den aktiva och experimentella process som Dewey förbinder med 
”inquiry”-processen.  

När något omedelbart upplevt plockas upp och används till något så har vi 
fröet till en ”inquiry”-process. Eller uttryckt något annorlunda: genom vår se-
lektiva uppmärksamhet och våra vanor är det utifrån våra upplevelser vissa 
saker som tas vidare framför andra. Enligt Dewey så är en ”inquiry”-process till 
hälften avklarad när man formulerat problemet, för det är då man börjar få en 
specifik riktning på handlingar eller tankegångar (Garrison, 2010, s. 90-96). 
Analytiskt (vilket vi kommer att se i metoddelen och de empiriska analyserna) 
betyder detta att det är betydelsefullt att lokalisera och identifiera när och var 
deltagare är upptagna av att formulera problem. Denna process överses ofta 
eftersom det kan verka som om deltagarna inte har en aning om vad de håller 
på med. De prövar, fumlar runt, spelas tillbaka till ruta ett, börjar om och testar 
igen. Den empiriska konsekvensen vi kan dra av James och Deweys så här långt 
är alltså att deltagares försök att praktiskt i situationer formulera problem är 
viktiga fenomen. Det är här, i dessa situationer, som halva jobbet görs. Och det 
är i dessa situationer som upplevelser tar plats i oss som meningsgjorda erfa-
renheter.  

Johnson (2007, s. 270) påpekar att abstraktionsprocessen i sin utdragenhet 
inte alltid bidrar till den helhetskänsla av en situation som vi många gånger ef-
tersträvar. Trots att abstraktionsprocesser tjänar en mängd syften och bidrar 
med en mängd uppmärksammanden i en ”inquiry”-process menar Johnson att 
de lika gärna kan distansera oss från situationens fulla (eller immanenta) me-
ning. Vi måste därför försäkra oss om att vi inte barskrapar den problematiska 
situationen från allt omedelbart och kvalitativt som upplevelserna för med sig. 
Johnson uttrycker det på följande sätt:  

It thus makes all the difference whether we take experience in the limited sense, 
as meaning ‘things as known or conceptualized,’ or whether we take it in its 
fullness, as redolent with meaning that surpasses our undoubtedly useful ab-
stractions from it (Johnson, 2007, s. 270). 

 
De abstraktionsprocesser vi ofta förbinder med en ”inquiry”-process måste ses 
i relation till en mer förkroppsligad idé om mening. Vi finner en sådan i Deweys 
distinktion mellan signifikant och immanent mening. 
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Signifikant och immanent mening 
Jag har hittills redogjort för upplevelser som en form av direkta och unika erfa-
renheter, samt erfarenheter som är mer explicit meningsgjorda i en ”inquiry”-
process. Men inom ramarna för en ”inquiry”-process kan vi också tala om två 
andra situationer av omedelbart erfarande. Jag kommer dock att börja med hur 
Dewey beskriver signifikant mening i relation till en ”inquiry”-process. Därefter 
ska vi också se hur inquiry-processen inte bara inbegriper den abstraktionspro-
cess som signifikant meningsskapande innebär utan att ”inquiry”-processer 
också kan rymma i varje fall tre olika erfarenhetssituationer där vi erfar med en 
direkthet eller omedelbarhet. Den ena av dessa erfarenhetssituationer har jag 
redan hänvisat till som upplevelser. De två andra är de jag nämnde tidigare, 
nämligen konsummerande erfarenhet och immanent mening.  En konsumme-
rande erfarenhet innebär ett avslut i relation till ett specifikt syfte och det inne-
bär också att man erfar något på ett omedelbart och unikt sätt.11 Immanent 
mening är det som jag sedan kommer att beskriva i relation till intelligenta va-
nor (se även delstudie III). 

Dewey förklarar signifikant mening genom att hänvisa till att det finns begi-
venheter som är meningsfulla för oss eftersom de indikerar, är ett tecken på, 
något. Till exempel kan vi uppleva något och se detta som ett tecken på ”något 
annat. Det vill säga vi använder ”något” i det upplevda som att det pekar på 
”något annat” bortom det som det omedelbart är för oss. Däremot när en begi-
venhet har en direkt mening behöver vi inte göra något för att ta reda på vad 
detta ”något” betyder. Det benämner Dewey som immanent mening. 

Något tacksamt ger Dewey ett exempel på temat segling (1928/1984, s. 89-
90) som här är passande. Han utgår från en situation där en seglare hör ett segel 
blåsa sönder och vad som då skiljer handlandet hos en erfaren seglare respek-
tive en mindre erfaren seglare. I det senare fallet förklarar Dewey att “He would 
hear the shriek and crack, and would think it signified something, but he would 
have to . . . use the noise as a symbol—and do something to find out what it 
signified” (1928/1984, s. 89). Om seglaren klarar att fullfölja sitt signifikanta 
meningsskapande, sin inquiry-process, i denna situation och kommer till ett 
avslut så innebär det i Deweys termer en konsummerande erfarenhet. Den 
erfarne seglaren däremot, är förmögen att handla mot bakgrund av immanent 
mening. Det beskriver Dewey på följande sätt: 

the consequences of his prior-tested and verified inferences enter directly into 
the object of perception; the noise will be, to him, a sail blown out of its bolt 
ropes. This sort of thing is what is intended by the phrase ‘immanent meaning’ 
(1928/1984, s. 89-90). 

 

                                                      
11 Dewey kallar också detta för estetisk erfarenhet. Anoetisk erfarenhet (se delstudie III) har 
visserligen också en estetisk kvalitet men den är inte helt igenom en estetisk erfarenhet (Dewey 
1934/2005, s. 56-59).  
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I detta senare fall krävs det ingen ”inquiry”-process för att utreda vad ljudet 
betyder, utan seglaren erfar situationen i sin helhet. Den mindre erfarne segla-
ren leds av frågan ”vad var det?”, medan den erfarne seglaren kan fråga ”vad 
kan jag göra åt det här?”. Uttryckt annorlunda, för den erfarna seglaren har 
situationen en direkt immanent mening. Att ha immanent mening innebär en 
helt annan möjlighet att direkt handla i situationen utan att påbörja en reflekte-
rande slutledningsprocess. 

Det kan vara svårt att klart uppfatta den skillnad Dewey argumenterar för 
mellan att ha en upplevelse av en estetisk kvalitet, och att ha en estetisk erfa-
renhet i termer av immanent mening. Jag vill ge ytterligare ett exempel för att vi 
ska kunna se hur vana kan vara förbundet med immanent mening. Låt oss säga 
att jag en frisk och klar morgon går ut i min trädgård och har en känsla av att 
allt känns härligt. Jag behöver inte hänge mig åt någon specifik ”inquiry”-
process, allt bara stämmer. När jag har vanor som gör mig kapabel att direkt 
handla på denna härliga känsla av att allt bara stämmer så kan vi också tala om 
immanent mening. Jag kanske sträcker mig efter ett äpple på ett av äppelträden, 
går och hämtar löpskorna för att ta mig en joggingtur, ringer en god vän för att 
berätta om de fantastiska färgerna, kickar igång min gamla Triumph, eller bara 
faller ut i ett skutt eller sätter mig för att dricka mitt kaffe. Sådana vanehand-
lingar kan vi i Deweys mening tala om som estetiska erfarenheter i termer av 
immanent mening. En upplevelse av en estetisk kvalitet har då ”utlöst” en spe-
cifik vana med vilken vi i situationen fullföljer upplevelsen av en estetisk kvali-
tet. I detta exempel får något immanent mening i form av en vana, på samma 
sätt som när den erfarna seglaren direkt vet vad det är som händer och kan 
handla på situationen i kraft av en kroppsteknik. Skillnaden är, att i det ena 
fallet (när jag går ut i trädgården) finns det ingen problematiskt situation, medan 
det i det andra fallet handlar om en problematisk situation som den erfarne 
seglaren antagligen direkt kan hantera i kraft av en intelligent vana. 

Distinktionen Dewey gör mellan signifikant och immanent mening får flera 
metodologiska konsekvenser. För det första kan det vara svårt att empiriskt 
identifiera om en vana är av ett rutinartat eller intelligent slag. Detta hänger 
ihop med vilka vanor vi kan analysera som ändamålsenliga. I metoddelen 
kommer vi att se att i detta sammanhang är det avgörande hur vi analyserar 
syften i en aktivitet. För det andra kan det vara en bra strategi att identifiera 
situationer där det sker ett ”uppbrott” i något slags vana. Det är nämligen då 
som seglarna blir tvungna att re-aktualisera erfarenheter som förut låg så tydligt 
fast i vanan eller tekniken. I det re-aktualiserandet ändrar erfarenheterna karak-
tär och en ny vana kan utkristallisera sig. För det tredje, för att kunna säga nå-
got analytisk om detta re-aktualiserande behöver vi beskriva inte bara handling-
ar utan också konsekvenser av handlingar i relation till syften. Och, för det 
fjärde, eftersom immanent mening existerar som resultat av tidigare signifikant 
mening så förekommer det alltid både signifikant och immanent mening i 
undervisningssituationer (se delstudie III). Det betyder dock inte att vi inom 
ramarna för en och samma identifierade problematiska situation eller ”inquiry”-
process måste följa upprepade fall av signifikant meningsskapande för att se hur 
det till slut avyttrar sig som immanent mening i termer av en kroppsteknik. 
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Poängen är att vi i det flesta fall i aktiviteter som vi är någorlunda förtrogna 
med (vilket gäller de någorlunda erfarna seglare jag följer i studien) är kapabla 
att skapa en hel del immanent mening. Analytiskt betyder det att jag följer pro-
cesser, men att det samtidigt är viktigt att vidhålla att dessa processer inte har 
absoluta startpunkter eller avslut.   

Språk och kroppstekniker 
Deweys teori om förkroppsligad immanent mening (Johnson 2007) inbegriper 
också ett perspektiv på språk. Jag kommer inte att redogöra för en specifik 
språkteori utan jag kommer kort att resonera om hur jag ser språk i förhållande 
till kroppstekniker eftersom det har betydelse metodologiskt och analytiskt.  

Deweys perspektiv på språk har många likheter med Ludwig Wittgensteins 
begrepp språkspel och J.L. Austins begrepp talakter. Vid några tillfällen i de tre 
delstudierna hänvisar jag till Wittgensteins term språkspel. De olika analyserna 
jag gör i min studie är inte några språkspelsanalyser även om de finns en sådan 
koppling både i relation till begreppet kroppstekniker (Crossley, 2004, s. 45) 
och praktiskt epistemologisk analys vilket är den metod jag grundar mina ana-
lyser i.  

Prawat (1995, s. 17) pekar på Deweys filosofi som ett sätt att kombinera per-
sonlig erfarenhet med språkspelsliknande uppfattningar av språk. Vidare har 
Richard Rorty visat den starka bindning som finns mellan Deweys språkbe-
grepp och Wittgensteins term språkspel. Framförallt blir detta tydligt i Rortys 
kritik av att kunskap skulle ha till uppgift att representera världen (1979, 1982a, 
s. 26-29). 

Wittgenstein använde termen språkspel i syfte att påminna oss om vad det 
innebär att vara språkanvändare och att de språkspel vi använder är intimt för-
bundna med den aktivitet vi för tillfället är en del av. Språk uppfattas i denna 
tradition som livsformer (Cavell, 1999, s. 177-178; Stenlund 1980,  2000). Ord, 
tonlägen och gester är alltså i sig inte tillräckligt för att vi ska kunna skapa me-
ning och i Deweys anda bör vi förstå dessa som en del av de transaktinoella 
processer som bär upp våra aktiviteter. Språk, vidhåller Dewey och Bentley, 
“[Is] to be taken as behavior of men … Not to be viewed as composed of 
word-bodies apart from word-meanings, nor as word-meanings apart from 
word-embodiment. As behavior, it is a region of knowings” (Dewey & Bentley, 
1949, s. 297). Vi talar här om språk i termer av språkpraktik. Följande paragraf 
från Wittgenstein (1953/1978) är den kanske mest igenkännbara i samman-
hanget: 

§21: … Vad är nu skillnaden mellan rapporten eller påståendet: ”Fem plattor” 
och befallningen ”Fem plattor!”? – Jo, den roll som uttalandet av orden har i 
språkspelet. Men det kommer väl också att finnas en skillnad i tonfallet varmed 
de uttalas och minen och mycket annat. Men vi kan också tänka oss att tonfallet 
är detsamma – ty en befallning och en rapport kan uttalas i allehanda tonfall och 
med allehanda miner – och att skillnaden helt ligger i användningen … 
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Språk, presenterat på det här sättet med hjälp av Dewey och Wittgenstein, kan 
inte särskiljas från begreppet kroppstekniker. Båda begreppen pekar på den 
aktiva bruksdimensionen i relation till våra erfarenheter som jag hittills försökt 
inringa i relation till lärande med hjälp av det kroppspedagogiska perspektivets 
realism och pragmatismens genomlevandeperspektiv. 

Även Cavell (1999, s. 177-178) framhåller detta perspektiv på språk och me-
nar att vi inte bara lär oss språk utan vi lär oss samtidigt vad saker är för oss 
rent existentiellt. Detta kan också kopplas till när Johnson (2007, s. 24) argu-
menterar för ett vidgat meningsbegrepp genom att understryka att rörelser ut-
gör grunden både för innebörden av våra rörelser och, på samma gång, inne-
börden av den värld i vilken vi rör oss. Crossley (2004, s. 44-47) följer i detta 
spår och argumenterar i relation till sina empiriska analyser av cirkeltränings-
pass för en stark bindning mellan språkspel och kroppstekniker. Av deltagarna i 
ett cirkeltränings-pass krävs att de hela tiden vet sin rörelse och position för att 
kunna följa instruktörens instruktioner. Detta, menar Crossley (2004, s. 45), 
visar att aktiviteten präglas av ”integration of talk and motor activity within a 
language game”.  

I analyserna av de kroppspedagogiska situationerna i jolleseglingsaktiviteten 
är det detta handlingsperspektiv på språk som har varit vägledande.  

Vanor  
Vår förmåga att utveckla vanor har en tydlig plats i ”inquity”-processen. Be-
greppet vana medför att mening och lärande inte bara ska ses i relation till ab-
straktionsprocesser. Med den klassiska pragmatismens förståelse av begreppet 
vana kan vi också se hur Mauss  (1973) med sitt begrepp kroppstekniker inring-
ar vad vi i transaktionell mening kan förstå både som en pedagogisk och 
kroppslig idé om kontinuitet och förändring.  

Jag har tidigare beskrivit hur de erfarenheter vi gör alltid måste förhålla sig 
till det föregående. Vanor är här ett användbart begrepp för att formulera detta 
”föregående”. Vi ska se hur vanor tar plats i ”inquiry”-processen och hur de 
utvecklas som ett resultat av denna process.  

Vanor hänvisar till föregående och förvärvade handlingar som rymmer en 
viss systematisering av de mindre elementen i vårt handlingsliv. Vanorna 
sträcker sig mot framtiden och kan verka både genom sin direkta reglering av 
våra handlingar och genom sin mer latenta form när de kanske inte öppet fram-
träder (Dewey, 1983/2005). Poängen här är att vi måste understryka den utdra-
genhet med vilken vi växer in ett kompetent handlande:  

Att vara i stånd att skilja ut ett bestämt förnimmelseelement på något område är 
ett vittnesbörd om en höggradig föregående övning, d.v.s. av väl utformade va-
nor. Redan en ganska flyktig iakttagelse av ett barn är tillräcklig för att visa, att 
även så pass grova distinktioner som mellan svart, vitt, rött och grönt äro ett re-
sultat av flera års aktiv samvaro med tingen, varunder vissa vanor utbildats. Det 
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är visst icke någon så enkel sak att ha en klart avgränsad förnimmelse. Det är ett 
tecken på övning, skicklighet, vana (Dewey, 1983/2005, s. 45). 

 
Vi ser här hur Dewey förbinder lärande med vanor för att understryka den 
utdragenhet som är förbunden med lärandet och det arbete det kräver. Peirce 
(1992, s. 264) var en av de första att notera att lärandeprocessen har en fysiolo-
gisk bas då redan nervsystemet står i kraft att bilda vanor. För Peirce, precis 
som för James och Dewey, så uppstår abstrakta, kognitiva och lingvistiska över-
tygelser ur ”omedvetna” förkroppsligade vanor. I vanan förenas också tankar 
och känslor som ett resultat av en transaktionell process mellan individ och 
miljö (Dewey, 1958, s. 283). Därför är Dewey tydlig med att vanor är sätt på 
vilka vi anknyter till världen. Det är inte bara tanklösa upprepande handlingar, 
utan vana står för en speciell känslighet för vissa grupper av ”retningar”, sym-
patier eller antipatier snarare än repetitioner av vissa speciella handlingar 
(1983/2005, s. 53). På detta sätt blir det tydligt att vanor per definition inte är 
av konservativ art, utan de formar både oss och vår omgivning i relation till den 
logik och den ändamålsenlighet de innesluter (1983/2005, s. 27-28, 38-39). När 
vi styrks i vår förmåga att skapa vanor så skänker det oss också en större mot-
taglighet och responsivitet i de transaktionella processerna (Dewey 1958, s. 
281).  

Vanan är i sig själv varken bra eller dålig. Både sedvänjan, vanan och rutinen 
bär upp ogrundade handlingar så väl som grundade. Dewey vänder sig därmed 
skarpt emot att filosofiskt tänkande, teoretiskt kunskapande, förnuftet eller 
reflektionen skulle ha till uppgift att eliminera det som är ogrundat, förgivetta-
get, eller slentrian. Anledningen till att filosofin tudelat kropp och intellekt har 
många gånger sin grund i att vi gör en uppdelning mellan vana och tänkande. 
Men ett tänkande, resonerar Dewey, som inte sker inom ”de alldagliga vanornas 
råmärke, saknar medel att förverkliga sina syften. I avsaknad av tillämpning 
kommer det också att sakna alla prövostenar och kriterier” (Dewey, 1983/2005, 
s. 72) Det vi ser här är ett exempel på att Dewey kopplar vanorna och tänkan-
det till ett genomlevandeperspektiv. 

Eftersom vi ska förstå vanor som resultat av transaktionella processer mellan 
individ och miljö så är vår potentiella utveckling av vanor beroende av gynn-
samma villkor och förhållanden. Att finna dessa kräver vårt sökande och expe-
rimenterande och det är på detta sätt vanorna förbinds med ”inquiry”-
processen:  

Each habit demands appropriate conditions for its exercise and when habits are 
numerous and complex, as with the human organism, to find these conditions 
involves search and experimentation; the organism is compelled to make varia-
tions, and exposed to error and disappointment (Dewey 1958, s. 281). 

 
En viktig konsekvens av ett transaktionellt perspektiv på vana är alltså att det i 
vanan även ligger en princip om förändring. En ökad förmåga att utveckla va-
nor innebär vidare för Dewey (1958, s. 281) en ökad mottaglighet och upp-
märksamhet i relation till en viss situation eller miljö.  
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Vanor är vidare varken kroppsliga eller intellektuella. Sullivan (2001, s. 39, 
101) pekar på risken att hantera vanorna såsom tillhörande det kulturella och 
impulserna12 såsom tillhörande det kroppsliga. Hon menar att en sådan tolkning 
inte bara är ett missförstånd av begreppen vana och impuls i sig, utan det är att 
missförstå “the transactional relationship between bodies and environments” 
(s.39). Hon understryker att vanor är våra kroppsliga aktiviteter i alla dess stilar 
och mönster, inte något som kulturellt läggs på dessa aktiviteter. På så sätt är en 
seglares vana att röra sig på ett visst sätt från den ena sidan till den andra i en 
stagvändning, ett kroppsliggörande som i sin rörelse hela tiden förhåller sig till 
erfarenheten av båt, vind och vatten lika mycket som det är kulturellt förvärvat 
sätt att röra sig i en jolle. Detta är viktigt, eftersom vi annars leds att tro att 
erfarenheten är avskild från vanan, att vanan skulle agera på våra erfarenheter. 
Men vanor är ett regelbundet sätt att koordinera våra handlingar i en viss aktivi-
tet. 

Sullivan (2001, s. 31-33) hänvisar till Deweys användning av “mekanisering” 
vilken i detta sammanhang kan vara passande. Mekaniserade vanor i relation till 
att spela fiol, argumenterar Sullivan med hänvisning till Dewey, står inte i mot-
sats till violonistens förmåga att vara spontan och kreativ men utgör istället det 
strukturella stöd som möjliggör ett kreativt fiolspelande. Om det inte vore för 
denna violinspelares vana skulle vederbörande i varje sekund behöva sluta sig 
till vilka handgrepp som ska tas. Resultatet skulle bli att melodin trasas sönder 
och att spelandet upplevs smärtsamt (Sullivan, 2001, s. 32). Istället för att göra 
en distinktion mellan vana och tänkande gör Dewey därför en distinktion mel-
lan intelligenta och rutinbaserade vanor: 

vanan är en skicklighet, en konst, som utbildats genom föregående erfarenhet. 
Men huruvida en skicklighet kommer att begränsas till upprepning av handlingar 
i det förflutna, som voro anpassade efter de förflutnas betingelser, eller ska 
kunna användas till nya prestationer, beror helt och hållet på vilka slag av vanor 
som förefinnas (1983/2005, s. 71). 

 
Som vi ser så inbegriper vanan också individers förmåga att bedöma vad som i 
olika situationer är praktiskt och effektivt. Det är denna dimension som jag vill 
understryka i relation till hur vi lär oss att utveckla olika kroppstekniker och 
som i jag i kapitel 2 diskuterade i relation till ’kroppsliga scheman’ genom att 
hänvisa till Joas (1996, s. 167-184) och Shilling (2008, s. 19).  

                                                      
12 Deweys användning av ”impulser” är något vansklig men också svår att undvika i beskrivning 
av begreppet vana. I Människans natur och handlingsliv (1983/2005) talar Dewey frekvent om 
”impulser”. I de flesta fall kan termen utelämnas, men inte alltid. ”Impuls” kan leda tankarna till 
många olika saker men Dewey använder termen i en betydelse som kan exemplifieras med vad 
som händer när läkaren slår sin klubba mot patientens knä: underbenet far upp. ”Reflex” är 
kanske ett bättre ord här men Dewey använda ogärna den termen. ”Impuls” så som jag här an-
vänder det pekar på att vi är kroppsligt och biologisk disponerade. Sullivan (2001, s. 101) uttryck-
er det så här: ”Impulses are the ’raw’ bodily energies that are organized by habit”. 
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Vanor och kroppstekniker 
Vi ska nu se hur det går att koppla ett transaktionellt perspektiv på erfarenhet 
och vana till Mauss begrepp kroppstekniker.   

Mauss (1973, s. 73) talar om ”the triple viewpoint” med syfte att understryka 
det holistiska perspektiv på människan som kroppsteknikerna för honom utgör. 
Med detta menar han att kroppsteknikerna på samma gång är både fysiska, 
psykologiska och sociala. Han beskriver dem som ‘‘physio-psycho-sociological 
assemblages of series of actions’’ (Mauss, 1973, s. 85). De är fysiska eftersom 
vår anatomiska struktur både hindrar och möjliggör olika bruk av kroppen. De 
är psykologiska (eller rättare kognitiva) då de inte blott är rörelser utan också 
sätt att kunna och förstå något. Detta avspeglas till exempel i Dewey transakt-
ionella perspektiv när han hänvisar till ”organic and psycho-physical activities” 
(Dewey, 1958, s. 290-292. Det jag här ska uppehålla mig vid är dock den sociala 
dimensionen. Konsekvensen av att människan deltar i kommunikativa proces-
ser (t.ex. kroppspedagogiska situationer) är att dessa organiska och psyko-
fysiska aktiviteter modifieras och att vi därigenom åtnjuter nya kvalitativa upp-
levelser (s. 292). För Dewey representerar människors lärande och förmåga att 
utveckla vanor “an integration of organic-environmental connections so vastly 
superior to those of animals without language that its experience appears to be 
super-organic” (1958, s. 280).  

I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att ”miljö” (i termer av 
”organism-environment transactions”) inte bara hänvisar till den fysiska miljön 
utan även till den sociala. Shilling (2008, s. 8-25) menar att vi genom att ut-
veckla vanor anknyter till miljön både socialt och kroppsligt. Han använder i 
här Deweys vanebegrepp på liknande sätt som Sullivan (2001) och menar att 
det sammanflätar kroppen med ”the natural and social world in particular ways, 
having specific objects and technologies as their target, and exerting a certain 
command over the environment” (Shilling, 2008, s. 15). Precis som individer 
kan utveckla sina vanor så kan vanorna överleva individer i kraft av tekniker, 
seder och kulturer. I beskrivningen av Deweys vanebegrepp framträder hans 
transactionella realism (se Garrison, 2010, s. 45, 76-78) på ett sätt som gör den 
förenlig med det kroppspedagogiska perspektivets realism. Likaledes blir det 
transaktionella perspektivet viktigt i relation till vanor för att förstå att de svarar 
både mot kontinuitet och mot förändring i lärandet av kroppstekniker.  

Kroppsteknikerna är sociala eftersom de för det första kan överleva indivi-
derna (har kontinuitet) för det andra eftersom de initialt är ”främmande” för 
dem som inte behärskar dem, det vill säga de måste läras. Mauss förklarar det 
som att kroppstekniker är en uppsättning av handlingar “and assembled for the 
individual not by himself alone but by all his education, by the whole society to 
which he belongs, in the place he occupies in it” (1973, s. 76). I den meningen 
är kroppstekniker, i likhet med hur Dewey (1983/2005, s. 40-53) beskriver va-
nor, inget vi ändrar på bara genom att vilja göra så. De är ett resultat av gemen-
samma ansträngningar och miljöns specifika omständigheter, de framträder och 
tar form genom transaktionella processer.  
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Om kroppstekniker kan ses som vanor i Deweys förståelse av begreppet, så 
innebär lärandet av kroppstekniker också att det kräver arbete att ersätta gamla 
vanor med nya. Vi slänger som bekant inte bara bort vanor, eller plockar upp 
nya av ren slentrian. Slutsatsen vi kan dra är att den sociala dimensionen av 
kroppstekniker innebär inte bara att de skiljer sig mellan samhällen (vilket var 
Mauss fokus) utan också mellan de kroppspedagogiska situationer där hand-
lingarna får sin unika sammansättning och sina konsekvenser. 

Ett transaktionellt perspektiv på kroppstekniker i relation till hur människan 
i Dewey och James mening organiserar erfarenheter innebär att vi kan beskriva 
dem som: ett resultat av ett ändamålsenligt kroppsliggörande av erfarenheter av 
vissa specifika transaktionella processer. Vi kan då ta höjd för Mauss observat-
ion att kroppstekniker avhänger av undervisning och även komma åt den mer 
reflexiva dimension som Crossey (2005, 2006) och Shilling (2008) efterfrågar.  

Den pragmatiska metoden 
Om det är något som har kännetecknat den pragmatiska tanketraditionen och 
dess olika riktningar så är det den pragmatiska metoden. Med risk för att det ger 
något av en ovälkommen filosofisk slagsida åt avhandlingen att redogöra utför-
ligt för den pragmatiska metoden, vill jag här bara presentera den på sådant sätt 
att kopplingen till den praktiska epistemologiska analysen (Östman & Wickman 
2001; Wickman & Östman, 2002a; Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2011) 
framkommer. Den praktiska epistemologiska analysen kommer sedan att redo-
göras utförligare för i kapitel fyra.   

Pierce myntade berömt pragmatism i artikeln How to make our ideas Clear. Re-
dan i denna första flaggnedsättning kommer han in på metod. James kom att 
plocka upp den pragmatiska metoden och formulerade så småningom sin radi-
kala empirism som en egen version av den. Jag är medveten om den problema-
tik som vidhänger när man går från en filosofisk metod till en empirisk metod 
men menar ändå att den praktiska epistemologiska analysen kan finna sina cen-
trala filosofiska utgångspunkter i de essäer James (2003) skrev om radikal em-
pirism.  

I The meaning of truth (s. 172-173) beskriver James den radikala empirismen 
bestående av: 1) ett postulat; 2) ett statuerat faktum; 3) en generaliserad slutsats. 
Postulatet är att vi inte ska debattera något filosofiskt som inte kan definieras i 
termer av erfarenheter. Det statuerade faktumet är att relationer mellan saker är 
lika mycket en direkt erfarenhet som sakerna i sig. Den generaliserande slutsat-
sen (som följer av det statuerade faktumet) är att våra erfarenhetsdelar håller 
ihop från den ena till den andra genom relationer som i sig själva är delar av 
erfarenhet. Mot bakgrund av detta argumenterar James att vi inte behöver något 
tredje ting som för saker och ting samman, utan vårt genomlevande av erfaren-
heter innehåller i sin egen struktur detta. En väsentlig del av den pragmatiska 
metoden är alltså att inte skilja på våra uppfattningar av världen och världen, 
samt lyfta fram att erfarenheter (här förstått i meningen både upplevelser och 
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erfarenheter) är vårt sätt att transagera med världen (se även Ralph Barton Per-
rys introduktion till Essays in Radical Empiricism, 2003, s. iii-viii).  

Jag kommer inte att behandla postulatet utan koncentrerar mig på vad James 
statuerade faktum och generaliserade slutsats kan innebära. Huvudpoängen är 
att vi inte arbetar med två olika erfarenhetssystem (t.ex. ett kroppsligt och ett 
intellektuellt) som på ett eller annat sätt ska förenas för att vi ska kunna skrida 
till handling. För att beskriva detta ska vi gå till tillbaka till Murakamis (2011) 
berättelse av vad det innebär att vara en springande och skrivande människa. 
Murakami beskrev hur den i förstone intellektuella aktiviteten att skriva på ett 
tydligt sätt för honom var förbunden med en kroppslig upplevelse av hårt ar-
bete: ”det är ett arbete som sannerligen suger musten ur en. Arbetet fortgår hela 
tiden dynamiskt i kroppen. Naturligtvis är det med huvudet man tanker, men en 
författare tar på sig berättelsen som en sorts klädsel och tänker med hela krop-
pen” (2011, s. 100). James drog kroppsliggörandet av vår reflektion och vårt 
abstrakta tänkande till sin absoluta gräns. Han menade att till och med logiska 
slutledningar upplevs (att de känns som något unikt) snarare än tänks. James 
hävdar därför att allt tänkande inkluderar en medvetenhet, hur vag och otydlig 
den än må vara, om vår kroppsliga stämning, vår unika kroppsliga upplevelse 
(Johnson 2007, s. 95-97). Vårt kroppsliggörande påverkar alltså både vad och 
hur vi tänker, och då fortfarande inte förstått i den primitiva meningen att vi för 
att tänka behöver en hjärna och en kropp. Den här tanken har jag i avhandling-
en följt genom att koncentrera mig på vad kroppsliggörande kan innebära i 
termer av kroppsteknik.  

Murakamis berättelse om att vara en springande och skrivande människa är 
en bra utgångspunkt för att förstå James poäng både med det statuerande fak-
tumet (att relationer mellan saker är lika mycket en direkt erfarenhet som saker-
na i sig) och den generaliserande slutsatsen (att våra erfarenhetsdelar håller ihop 
från den ena till den andra genom relationer som i sig själva är delar av erfaren-
het). För det är då inte bara upplevelsen av att springa och upplevelsen av att 
skriva som Murakami erfar, utan håller vi fast i James så erfar Murakami relation-
er mellan dessa upplevelser. Det är i denna mening Murakami inte behöver 
något tredje ting som för upplevelser av att springa och upplevelser av att skriva 
samman, utan att genomlevande av att springa och skriva innehåller i sin egen 
struktur detta. De utgör delar i en erfarenhetsgrundad praktisk ”inquiry”-
process. Sett på det här sättet är det kanske också något klarare varför Mur-
akami förklarar att han som författare har lärt sig ”mycket av att springa på 
vägar varje morgon” (2011, s. 102). 

Även om James menar att våra erfarenhetsdelar håller ihop från den ena till 
den andra genom relationer som i sig själva är delar av erfarenhet, så är det 
ganska svårt att följa James och samtidigt se skillnaden mellan olika situationer 
där erfarenheter framstår som direkta och omedelbara. Denna kritik har fram-
förts av bland andra Bernstein (2010, s. 125-152). Det som dock är tydligt är att 
James (2003) på flera ställen i sin radikala empirism beskriver lärandeprocessen i 
termer av en rörelse från situationer av ”pure experience” (upplevelser, anoetisk 
erfarenhet), via situationer där vi intellektualiserar och abstraherar dessa, till 
situationer där vi i någon form kan åtnjuta ett återplacerande i erfarenheternas 
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mer omedelbara och konkreta nivå igen. För att undersöka lärande av kropps-
tekniker empiriskt behöver vi däremot analytiskt kunna skilja på situationer av 
direkt och omedelbar erfarenhet. En stor del av det metodologiska arbetet har 
bestått i att utveckla den praktiska epistemologiska analysen just för att kunna 
identifiera och empiriskt skilja på olika erfarenhetssituationer och dess betydelse 
för deltagares lärandeprocesser.  

Genom att ta fasta på hur Dewey beskriver ”inquiry”-processen och hur vi i 
förhållande till den kan förstå upplevelser, meningsgjorda erfarenheter, vanor 
och immanent mening i relation till kroppstekniker, kommer jag i avslutningen 
av den sammanfattning av kapitlet som nu följer att beskriva lärande av kropps-
tekniker i form av en modell. Beskrivningen av denna modell kommer också att 
återkomma när jag beskriver den praktiska epistemologiska analysen i metodde-
len. 

Sammanfattning och koppling till studiens syften 
Det tre inflygningarna jag gjorde mot forskning kring praktisk kunskap, sam-
hällvetenskapernas ökade intresse för kroppsliga dimensioner samt situerade 
och pragmatiska perspektiv på lärande har fungerat som en agenda för de teore-
tiska begreppsutredande resonemangen jag har fört i detta tredje kapitel. 

Jag började med att gå igenom principerna för Deweys transaktionella per-
spektiv och fortsatte med att beskriva den omedelbarhet som karaktäriserar 
erfarenheterna. I den bemärkelsen har teorikapitlet syftat till att utveckla en 
pragmatisk förståelse för både den realism som kännetecknar det kroppspeda-
gogiska perspektivet, den ömsesidighet mellan individ och miljö som är ut-
gångspunkten i ett kroppspedagogiskt perspektiv och det genomlevandeper-
spektiv som framhålls i pragmatiska perspektiv på lärande. Vidare har jag be-
skrivit att problematiska situationer är startpunkter för att praktisk undersöka 
saker (”inquiry”-processen) och skapa mening av våra erfarenheter. ”Inquiry”-
processen måste även ses i relation till en mer förkroppsligad idé om mening. 
Dewey och James omfamnar med sina erfarenhetsbegrepp en förkroppsligad 
meningsteori. I teorikapitlet har jag följt den tanken med hjälp av Deweys di-
stinktion mellan signifikant och immanent mening (se även delstudie III). Ge-
nom att även utreda hur vår förmåga att utveckla vanor har en tydlig plats i 
”inquity”-processen har jag argumenterat för att mening och lärande inte bara 
ska ses i relation till abstraktionsprocesser. Även om Dewey har en förkroppsli-
gad meningsteori så är meningsskapandet inte lokaliserat till kroppen utan till 
hela den praktiska epistemologiska situationen. Jag har också understrukit att 
Dewey har ett handlingsperspektiv på språk som kan förbindas med kropps-
tekniker. Slutligen har jag styrt dessa teoretiska begreppsutredningar in mot ett 
mer metodologiskt angreppssätt som har sin utgångspunkt i den pragmatiska 
metoden och James radikala empirism. Med hjälp av denna teoretiska uppar-
betning och praktisk epistemologisk analys har jag gjort empiriska analyser av 
jollesegling vad gäller lärandets innehåll (kroppstekniker) och process. När det 
gäller processen har jag specifikt fokuserat på kontinuitet och förändring i jolle-
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seglares meningsskapande samt samspelet mellan individ (fysiskt och psykolo-
giskt) och miljö (fysisk och social). Detta arbete har resulterat i en modell för att 
förstå och analysera lärandet av kroppstekniker. Modellen kommer jag nu att 
presentera nedan.   

Transaktionell modell för att förstå och undersöka lärande 
av kroppstekniker 
Följande modell är formulerad för att kunna undersöka lärande av kroppstekni-
ker. Modellen är ett resultat av både den teoretiska upparbetning som gjorts i 
detta kapitel och i delstudierna I-III, samt de empiriska analyser som har gjorts 
och som presenteras i delstudie I-III. Det betyder att modellen, som också är 
ett resultat i förhållande till delsyfte 1, är uppkommen i samspel mellan empi-
riska analyser, metodologiska reflektioner och teoretiska utredningar. 

Modellen har två funktioner. För det första att beskriva det innehåll (kropps-
ligt såväl som intellektuellt) som man lär sig när man lär sig en kroppsteknik, 
för det andra att beskriva processen för hur detta lärande går till. När det gäller 
processen har det varit centralt att fokusera dels på det ömsesidiga samspelet 
mellan individ och miljö i lärandet, dels hur skapandet av kontinuitet och för-
ändring sker i lärandet. Båda dessa aspekter har lyfts fram av såväl lärande-
forskning generellt och den forskning som har fokuserat på förkroppsligad 
kunskap i termer av aktivitet (se kapitel 2). 

Om man intar en dualistisk uppfattning av det kroppsliga och det intellektu-
ella kan innehållet i en kroppsteknik beskrivas som bestående av en del som 
handlar om förståelse och en del som handlar om kroppsrörelser. I ett transakt-
ionellt perspektiv däremot, så handlar en kroppsteknik snarare om att skapa 
kontinuitet mellan skapande av mening och kroppsrörelse. I mina empiriska 
analyser så har det framkommit att lärande av jollesegling handlar om att göra 
vissa fysiska rörelser (röra rodret i delstudie I, förflytta kroppen i delstudie II 
och III) i relation till en specifik bedömning. I delstudie I beskrivs kroppsrörel-
sen att röra på rodret i relation till en bedömning av relationen mellan vindens 
riktning, jollens nuvarande kurs och önskvärd kurs. Genom att sätta dessa ”va-
riabler” i relation till varandra i termer av en bedömning av vad som bör göras 
så har seglaren gjort ”halva jobbet”, ”inquiry”-processen är ”half complete”. 
Denna bedömning måste dock göras kontinuerlig med en specifik kroppsrö-
relse som gör att båten kan ändra riktning. I delstudie I handlade det om att 
röra på rodret.13 Relationen mellan vindens riktning, jollens nuvarande kurs och 
önskvärd kurs benämns situerad epistemisk relation (SER). Situerad eftersom 
bedömningen måste göras i den situation som ligger för handen, epistemisk 
eftersom det är en relation som är specifik för den aktivitet som studeras, relat-
ion då dessa tre ”variabler” måste sättas i relation till varandra i bedömningen. 

                                                      
13 Detta kan jämföras med delstudie II där det handlar om att förflytta kroppen, och delstudie III 
där det handlar om att både röra på rodret och förflytta kroppen.  
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När seglaren har lärt sig en kroppsteknik innebär det att seglaren har utvecklat 
en intelligent vana som innebär ett kroppsliggörande av en specifik situerad 
epistemisk relation. Sammantaget innebär detta att en situerad epistemisk relat-
ion utgör det intellektuella innehållet i lärandet av en kroppsteknik där syftet är 
att lära sig kryssa, medan kroppsrörelsen att röra rodret rätt är det kroppsliga 
innehållet i en kroppsteknik. I ett transaktionellt perspektiv föredrar jag däre-
mot att inte tala om dessa båda innehåll som åtskiljda, poängen är istället att när 
man har lärt sig en kroppsteknik så är de förbundna med varandra. I den hang-
ripliga situation det innebär att hantera en segeljolle ute på vattnet så tränas 
dessa samtidigt och i kraft av varandra genom att seglaren övar på att göra be-
dömningar.  

Det andra innehållet denna modell syftar till att understryka är att lärande av 
kroppstekniker också inbegriper vad jag kallar indikatorer på situerade episte-
miska relationer (SER-indikator). En SER-indikator är den erfarenhet som 
medför att man vet att man har lyckats med att kroppsliggöra en situerad 
epistemisk situation på sådant sätt att man har uppfyllt ett syfte med den aktivi-
tet man är involverad i. När det gäller att lära sig kryssa visade delstudie I att en 
sådan indikator består av att erfara att båten får fart. Erfarenhet av fart har 
ingen explicit mening i aktiviteten om det inte ses i relation till en konsekvens 
av ett visst handlande. Sådana här erfarenheter inbegriper ofta en konsumme-
rande erfarenhet, att man har lyckats eller inte lyckats i relation till ett visst syfte, 
och därför används ofta estetiska uttryck när man har erfarit en SER-indikator.  

Det som är centralt för att rikta fokus på processen när personer lär sig en 
kroppsteknik är att de startar i någon form av ”inquiry”-process. Antingen i en 
explicit sådan där det i handling är tydligt att någon står inför en problematisk 
situation, eller i det som Schön kallar för reflexion i handling (se kapitel 2). En 
”inquiry”-process kan starta i såväl en upplevelse som i en svårighet att förstå, 
det vill säga i en svårighet att skapa mening. Varje ”inquiry”-process innebär att 
personer iscensätter eller blir del av möten som syftar till att ta aktiviteten vi-
dare. Varje möte inbegriper vår immanenta mening (kroppsliga såväl som intel-
lektuella), det som vi har lärt oss tidigare, och en miljö (fysisk såväl som social). 
Lärandet utgörs i detta perspektiv av att skapa relationer mellan våra tidigare 
erfarenheter och det nya vi konfronteras med i mötet. När vi aktualiserar våra 
tidigare erfarenheter så gör vi alltid det i förhållande till något nytt (d.v.s. det 
finns inga identiska situationer) och därför innebär varje aktualisering även en 
viss förändring. Vi kan därför med fördel tala om re-aktualisering, det vill säga 
våra tidigare erfarenheter förändras automatiskt när vi aktualiserar dem samti-
digt som det finns spår av det gamla. Följaktligen återfinns ”mekanismen” i 
skapandet av kontinuitet och förändring i den re-aktualiseringsprocess som 
inbegrips när vi skall begripliggöra något i ett möte.  

I ett transaktionellt perspektiv på lärande gör jag en åtskillnad mellan omgiv-
ning och miljö. Omgivning är det som omger oss när vi handlar, medan miljö är 
den del av omgivningen som görs relevant när vi handlar. Detta innebär, att i 
handlandet så sker det inte bara en re-aktualisering av våra tidigare erfarenheter, 
utan vi skapar också den miljö som vi relaterar våra erfarenheter till. Det är i 
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denna mening som man kan säga att vi och vår omvärld får mening samtidigt 
och ömsesidigt i vårt handlande.  

Det är alltså detta transaktionella perspektiv som utgör grunden när jag un-
dersöker lärande av kroppstekniker. I relation till Mauss ursprungliga idé om 
kroppstekniker som både fysiska, psykologiska och sociala, syftar mitt transakt-
ionella perspektiv, i linje med Crossley (2006) och Shilling (2008; Shiling & 
Mellor, 2007), till att lyfta fram både kroppsteknikernas psykologiska (våra tidi-
gare intellektuella kunskaper), fysiologiska (våra tidigare kroppsliga erfarenhet-
er), materiella (den fysikaliska miljön som vi ger mening i vårt handlande) och 
sociala/kulturella (den sociala miljön som vi ger mening i vårt handlande) 
aspekter i handlandet. I individers handlingar sammanvigs dessa aspekter och vi 
utvecklar intelligenta vanor och lär oss kroppstekniker. Sammanvigandet hänvi-
sar här till att vi i samma handling både re-aktualiserar våra tidigare erfarenheter 
(intellektuella och kroppsliga) och ger vår fysiska och sociala omgivning mening 
genom att göra visa specifika saker relevanta framför andra. Med andra ord, vi 
skapar en miljö.  
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4. Metod 

I inledningen avgränsade jag mina erfarenheter av hantverk och forskning och 
den kunskapsfilosofiska undran som sprungit ur att ha varit en del av dessa 
aktiviteter till en mer pedagogisk reflektion över vad det innebär att kroppslig-
göra kunskap. Avsikten har hela tiden varit att studera detta genom att under-
söka relationen mellan undervisning och lärande av kroppstekniker i jolleseg-
lingsaktiviteter. I detta kapitel kommer jag att redogöra för undersökningens 
utformning samt för min användning av praktisk epistemologisk analys.  

Undersökningens utformning och etiska överväganden 
Avhandlingens studie bygger på fältobservationer. Jag vill dock inte beskriva det 
som en etnografisk studie. En sådan hade krävt ett något annorlunda förfarande 
än det jag här kommer att redogöra för. Jag har heller inte spenderat den tid i 
jolleseglingsmiljön eller samlat data med den variation som krävs för att genom-
föra en sådan studie. Fältobservationerna skall därför ses i relation till avhand-
lingens syften (vilka inte är av etnografisk karaktär) att undersöka lärande av 
kroppstekniker. 

Jag vill heller inte beskriva undersökningens utformning i termer av delta-
gande observationer. En sådan beskrivning för lätt tankarna till att jag som 
forskare oberoende kan styra mina olika roller i deltagandet. Det jag vill säga 
med detta är att jag under mina fältobservationer upplevt det svårt att ha utar-
betade strategier för att gå in och ur olika situationer. Istället har jag varit inrik-
tad mot att följa med i de olika moment som finns i jolleseglingsverksamheten.  

Under den avgränsade tid som jag har gjort mina fältobservationer har jag 
givetvis inte kunnat deltaga fullt ut i alla situationer. Bara för att jag vistats i 
miljön har jag inte haft tillträde till, eller inblick i, alla de situationer och per-
spektiv som utgör verksamheten. Till stor del har det varit relationen mellan 
mig som forskare och deltagarna som styrt vilka situationer jag har kunnat ta 
del av (se t.ex. Heath m.fl., 2010). I detta sammanhang måste relationen mellan 
mig som forskare och deltagarna ses mot bakgrund av att jag själv under flera år 
varit en del av svensk jolleseglingsverksamhet både som seglare och tränare på 
klubb- och region- samt riksnivå. I tidsperioden 1988-1994 som seglare och i 
tidsperioden 1994-2004 i första hand som tränare. Min erfarenhet av miljön 
samt studiens syfte är därför de enskilt största orsakerna till att fältobservation-
erna har tagit den riktning de har.  

Mina fältobservationer har genomförts i två olika faser och tillfällen. Jolle-
klubben har varit densamma båda gångerna men jag har mött olika barn och 
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föräldrar. Det första tillfället innebar en dags vistelse i verksamheten samt en 
timmes videofilmning i juni 2009. Det andra tillfället innebar fem dagars vistelse 
i verksamheten och 10 timmars videofilmning i juni 2012. Vid det första till-
fället var syftet med min studie mindre avgränsat än vid andra tillfället. Det var 
då ännu oklart vilken typ av situationer som skulle vara möjliga att videofilma 
(på land, på vattnet, från egen motorbåt, från instruktörens motorbåt) samt 
vilken grupp av seglare som skulle följas (nybörjare, erfarna, tävlingsseglare eller 
tvåmansbesättningar). Begreppet kroppstekniker hade heller inte utvecklats i 
relation till studien. Ingången var därför mer explorativ än vid andra tillfället. 
Analyserna av videomaterialet från första tillfället innebar att jag vid andra till-
fället tydligare kunde uppmärksamma situationer då seglarna blev instruerade in 
situ i vissa tekniker. De mer praktiska aspekterna av detta diskuterar jag längre 
fram. 

I perioden mellan dessa tillfällen genomfördes också fältobservationer i trä-
båtsbyggarmiljö 10 dagar (10 timmar videomaterial) i februari 2010. Även om 
detta material inte tar plats i avhandlingen så nämner jag det här eftersom min 
användning av den praktiska epistemologiska analysen, samt modellen för att 
undersöka lärande av kroppstekniker, också växt fram i analysarbetet med 
videomaterialet från dessa fältobservationer. Det analytiska arbetet med detta 
videomaterial har alltså givit ett empiriskt ”motstånd” (i positivt bemärkelse) i 
arbetet med de jolleseglingsanalyser som i sin slutgiltiga plats nu tar form i av-
handlingen. 

Tillträde 
Det finns en rad strategier för att som forskare få tillträde till den verksamhet 
som man önskar studera. Min upplevelse är att min bakgrund som jolleseglare 
och tränare bidragit till att jag inte har behövt övertyga deltagarna om att låta 
mig följa dem i deras seglingsvardag. Heath m.fl. (2010) beskriver tillträde i 
form av ”komma in” och ”komma igång”. Jag har inte upplevt några större 
problem i relation till att ”komma in” men jag vill ge en kortare redogörelse för 
hur jag arbetade med presentationen av studien samt en beskrivning av vad som 
varit utmärkande för att ”komma igång”.  

Första kontakten gjordes via telefon och epost med klubbens styrelse. På 
grund av min tidigare aktiva period kände de igen mitt namn och det visade sig 
med tiden också finnas anknytningar i relation till syskon eller föräldrar som 
varit aktiva samtidigt med mig. Jag betonade att jag ville göra ett besök under 
någon av träningsdagarna och då presentera syftet med min studie till både 
föräldrar, tränare och barn. Vid detta första möte med de aktiva på anläggning-
en förklarade jag mitt eget intresse för den verksamhet de bedriver. Jag beto-
nade att jag ville följa tränare och barn med videokamera men att detta krävde 
föräldrarnas underskrift och samtycke. Då samtliga ungdomar hade sina föräld-
rar på plats kunde jag förklara studiens syfte samt de forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet 2004) som föreligger denna typ av studier genom att ha per-
sonliga samtal på plats.  
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Videoinspelningar är ofrånkomligen en metod som innebär att forskaren ger 
sin in i människors privata liv på ett något annat sätt än när enkätmaterial eller 
till exempel strukturerade intervjuer används (Potter, 2002). Snarare än att ut-
trycka en olustighet inför filmandet var det flera föräldrar och barn som frågade 
om de inte kunde få filmklipp. I den förbindelsen fick jag återkommande till-
fälle att förklara att videomaterialet inte kunde användas på detta sätt och att jag 
inte kunde försäkra mig om att det inte spreds.  

Att ”komma igång” handlade därför många gånger om att förvalta det initialt 
stora förtroendet. Mot tränarna var jag tydlig med att det inte handlade om en 
utvärdering av deras arbete utan att jag var mer intresserad av hur de gör det de 
gör. Mot ungdomarna var jag tydlig med att filmen inte skulle användas för att 
peka ut någons brister inför de andra. Jag förklarade att jag istället var intresserad 
av att beskriva de olika moment de övade på ute på sjön. Jag påpekade också att 
de skulle säga till eller göra tecken till mig på sjön om de inte ville bli filmade. 
För föräldrarna underströk jag vidare att videomaterialet inte skulle läggas ut i 
några forum på internet. Vid ett par tillfällen blev jag tillfrågad om jag inte ville 
spela upp dagens filmning i klubbstugan. Jag sa nej till det, eftersom jag var osä-
ker på vilka som skulle se den eller om det som sågs skulle kommenteras på ett 
ovälkommet sätt. I efterhand kan jag dock se att dessa ”nej” kanske mer resulte-
rade i att studien kom att framstå som hemlig än etisk korrekt. 

Trots dessa varsamheter i fältobservationerna så är det ofrånkomligt så att 
min uppfattning om vad forskning är skiljer sig från deltagarnas uppfattning. 
En typ av situationer som jag fann fruktbara för att löpande förklara och tydlig-
göra studiens perspektiv var de praktiska tränarresonemang jag förde med trä-
narna när vi satt i samma motorbåt. Jag kunde flera gånger hänvisa till dessa 
samtal och förklara att det var den eller den problematiken som vi just talat om 
som var intressant att dokumentera och analysera.  

Förtrogenhet med praktiken  
Jag beskrev ovan min egen erfarenhet som jolleseglare och som jolletränare. 
Under fältobservationerna har detta bidragit till att jag haft god förtrogenhet 
med verksamheten. På ett sätt kan såklart denna förtrogenhet ses som ett hin-
der att göra sakliga observationer och studier (Hammerslay & Atkinson, 2007). 
Det vill säga att min egen upplevelse av att det jag möter är mig bekant, kan få 
den konsekvensen att jag inte uppmärksammar underliggande strukturer och 
maktmönster eller att kroppspedagogiska situationer undgår mig då jag ser dem 
som allt för ”vanliga”. Å andra sidan, utifrån ett mer etnometodologiskt per-
spektiv så kan denna förtrogenhet med praktiken bidra till att jag kan vara en 
kompetent deltagare (speciellt viktigt i relation till den korta tid jag vistats i 
verksamheten) så till vida att jag kan identifiera väsentliga eller kritiska moment 
och situationer både från ett tränar- och seglarperspektiv (jfr Garfinkel & Wi-
der, 1992). Om man inte förstår vad som krävs av seglarna så kan det också 
vara svårt att identifiera kritiska lärandemoment. Även Permer & Permer (2002) 
understryker att en sådan bekanthet med verksamheten innebär att forskaren 
kan vara mottaglig på ett annat sätt. Till exempel känner jag till aktiviteterna, 
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kan hantera språkbruket och jargongen. För att inte uppslukas av sitt eget delta-
gande (vilket visserligen kan vara en metod i sig men inte i denna studie) krävs 
en form av reflexivitet. Även om det inte är så att jag kunnat byta roller hur 
som helst har jag funnit olika sätt att hantera detta som jag i det följande hop-
pas ska förtydliga mina fältobservationer. 

På grund av min förtrogenhet med praktiken så har mitt deltagande under 
fältobservationerna inte varit begränsat till videofilmning och observationer 
utan jag har också funnits till hands mer handgripligt i verksamheten. Sysslor 
som båtupptagning, körning av motorbåtar, riggning av jollar, handgriplig hjälp 
när det varit problem med materiel eller utrustning har jag kunnat utföra med 
stöd i tidigare vanor. De följer inte bara fördelar av detta slags handgripliga 
deltagande i aktiviteten. Vid ett flertal tillfällen har jag tvingats släppa kameran 
för att vara till hands när seglarna behöver ordna utrustning ute på sjön. Det 
har handlat om justeringar av segel och rigg som är svåra för seglarna att göra 
själva, assistans då de kapsejsat sina jollar, eller ge kompletterande förklaringar 
till de träningsmoment som tränaren satt igång. Dessa tillfällen har resulterat i 
att jag missat att uppmärksamma potentiella kroppspedagogiska situationer som 
skett samtidigt både i och omkring den situation där jag själv agerat och tvingats 
lägga kameran åt sidan. Mot bakgrund av min erfarenhet hade det varit otänk-
bart att i dessa situationer inta en observerande roll. Jag försökte förvalta detta 
förtroende och handlade i dessa och liknande situationer utifrån mina vanor 
som seglare och tränare framför observatör. I situationer som inte krävde lika 
omedelbar handling försökte jag i så stor utsträckning som möjligt vänta med 
att ta initiativ till tränare, seglare eller föräldrar själva bad om den hjälpen. Till 
exempel kunde detta gälla att hjälpa till vid sjösättning och upptagning av båtar 
eller att själv köra en extra följebåt. 

Jag är väl medveten om att det mer aktiva deltagandet jag haft i verksamhet-
en inte är oproblematiskt i relation till forskningsuppgiften. Men i relation till 
den jämförelsevis korta tid jag förlade till fältobservationer, så hade det varit 
betydligt svårare att genomföra studien om jag inte hade haft någon som helst 
erfarenhet av verksamheten.  

Till viss del har jag såklart haft vetskap om att situationer som dem jag analy-
serar skulle kunna uppstå. Det har sin förklaring i att jag själv har flera års erfa-
renhet av jolleseglingsmiljön. Därför vore det fel att säga att det material som 
analyserats kommit till genom att öppet analysera praktikens råmaterial. Däre-
mot är situationerna som sådana inte unika, utan vanligt förekommande när 
seglare ska lära sig manövrera sina båtar. 

Avslutningsvis kan nämnas att till viss del har de olämpor som följer av att 
jag personligen har god förtrogenhet med jollesegling balanserats av att jag 
diskuterat videomaterialet och analyserna med kolleger i min forskargrupp som 
inte varit seglare. 

Att videofilma 
Jag filmade både på land och på vattnet. Filmingen inriktades mot de aktiviteter 
då tränarna hade genomgång eller då barnen hanterade sina båtar på vattnet. Jag 
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filmade alltså inte situationer då seglarna förbereder sig på land genom att rigga 
båtarna eller genom att lyfta och dra dem på jollekärror. Klargörning av följebå-
tar eller mer sociala aktiviteter som måltider eller fika som ägde rum i den dag-
liga verksamheten filmades heller inte. Mot bakgrund av de förtroenden delta-
garna visade mig kändes det dock viktigt att delta i dessa moment i så hög ut-
sträckning som möjligt. 

Vid andra tillfället hade jag ett tydligare fokus som innebar att jag i första 
hand riktade uppmärksamhet åt samtal mellan tränare och seglare ute på vatt-
net. Jag lät dock kameran gå under i stort sett hela träningspasset ute på sjön. 
Det innebär att det i videomaterialet finns väldigt långa sekvenser där det inte 
talas eller ges instruktioner. Att dokumentera på detta sätt har varit viktigt för 
att få en övergripande bild av träningssituationen. Därtill så är det svårt att av-
göra när det uppstår intressanta kroppspedagogiska situationer och bara i dessa 
tillfällen börja engagera sig i filmandet.  

Med de vanor jag själv har av jolleverksamhet följer en selektiv uppmärk-
samhet som inte bara är av godo. Att filma hela träningspassen kan till viss del 
ses som en strategi som motverkar de dåliga aspekterna av sådana vanor (i ex-
tremfallet: att ingenting verkar intressant). Ibland missade jag viktiga situationer 
för att jag var tvungen att hjälpa seglare samtidigt som tränaren var upptagen 
med att instruera en annan seglare.  

Det har varit både tekniskt och praktiskt utmanande att hantera kameran i 
jolleseglingsmiljön. Vind och vatten, motorbåtar och segelbåtar är faktorer som 
bjuder på ständiga skiftningar i inspelningsmiljön. Detta sätter också begräns-
ningar analytiskt. Ibland har ljudkvalitén störts av prasslande segel och motor-
ljud. Att placera myggor på vissa seglare hade kunnat hjälpa på ljudkvalitén 
samtidigt så sätter den blöta miljön som seglarna rör sig i begränsningar även 
för användandet av myggor. Ett par gånger då jag själv körde en följebåt och 
vädret var tämligen lugnt prövade jag detta. Det ligger en viss begränsning i en 
sådan teknik då jag på förhand var tvungen att bestämma vilken seglare som det 
kunde vara intressant att följa. Jag arbetade hela tiden med handhållen kamera 
och filmingen gjordes enbart av mig själv. Det vill säga, jag har alltid varit där 
kameran har varit.  

Att röra sig i en praktik med kamera betyder alltid någon typ av begränsning 
i deltagandet och då inte bara förstått så att det finns vissa tekniska utmaningar 
att hantera (till exempel att köra motorbåt med ena handen och filma med den 
andra). Att ena sekunden vara upptagen av ett samtal med en tränare i följebå-
ten och i nästa då tränaren samtalar med seglare gå över till att vara ”kamera-
man” innebär ett rollbyte som inte är helt naturligt i seglingsmiljön. Både trä-
nare och seglare har dock visat tålamod med detta rollbyte och jag har också 
ibland kunnat ingå i samtalet trots att jag filmat. Däremot har jag varit noga 
med att inte instruera seglarna själv i dessa situationer.   

Mondada (2006, s. 1) understryker att vi ser med kameran och inte genom. 
Det vill säga videomaterialet är inte praktikens råmaterial utan handhavandet 
med kameran är en social och situerad handling (Mondada, 2006, s. 2). Det är 
alltså en rad praktiska komplexiteter som det måste tas hänsyn till i inspelnings-
situationerna (se även Öhman & Quennerstedt, 2012). De videosekvenser som 
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jag valt ut visar ganska tydligt flera av de videoinspelningsproblematiker som 
Mondada (2006) resonerar om. Inte minst har det varit tydligt hur handhavan-
det av kameran varit förbundet med vissa begränsningar. Aktiviteten vid sjö-
sättning och då seglarna lägger ut från bryggan är väldigt hektisk och präglas av 
mycket instruktioner på kors och tvärs. Detsamma gäller när seglarna och trä-
naren samlas ute på vattnet för genomgångar eller instruktioner. Hänvisningar 
till ett flertal artefakter görs på en mängd olika sätt och element som vind och 
vatten spelar samtidigt en betydande roll och deltagarnas röster och gester för-
svinner lätt bakom segel och andra deltagare. Ljud från motorbåtar och segel 
försvårar. I detta sammanhang har det blivit tydligt att ”cameras can’t glance 
but can only look or stare at social action” (Mondada, 2006, s. 9).  

Filmade moment  
Alla tre delstudierna innehåller situationer där jolleseglare explicit instrueras i 
kroppsliggörandet av en viss teknik. Det samlade videomaterialet innehåller 
däremot en mängd händelseförlopp där det inte sker någon verbal kommuni-
kation. Till exempel situationer där seglingstränaren observerar seglarna för att 
kunna göra återkopplingar under de genomgångar som görs före och efter varje 
segelpass. Utifrån avhandlingens syfte har genomgångar på land inte analyserats 
då seglarna i dessa situationer inte övat någon specifik teknik. Däremot har 
videomaterial som berör genomgångar på land använts som bakgrundförståelse 
och orientering av vilka syften träningen innesluter. Mitt syfte har som bekant 
varit att undersöka de situationer där vi kan se hur deltagarna uträttar något i 
kraft av en viss kroppsteknik.  

Vid första tillfället filmade jag en nybörjargrupp. Då syftet med studien i 
denna fas var mer öppet var det en något större spridning på de aktiviteter jag 
filmade. En nybörjargrupp i segling är tämligen svår att hålla samlad utifrån ett 
tränarperspektiv. Det betyder att det i realiteten pågår flera olika instruktioner 
och övningar parallellt på olika platser på anläggningen. Några hinner ut och 
seglar mellan bojarna innan andra har kommit i torrdräkten. Några får problem 
redan vid bryggan och nöjer sig med att segla mellan bryggorna. Ytterligare 
några seglar två och två och i sällsynta fall ett barn och föräldrar tillsammans. 
Träningspassen i en nybörjargrupp präglas därför ofta av att föräldrar eller sys-
kon går in och instruerar i olika situationer då tränaren inte kan vara överallt på 
samma gång. De moment jag filmade kan grovt kategoriseras på följande sätt: 
1) genomgång innan seglingspass; 2) klargöring av jollarna vid bryggan; 3) seg-
lingspass (aktivitet ute på vattnet); 4) tilläggning vid bryggan och upptagning av 
jollar; 5) genomgång efter träningspass. När det gäller seglingspassen filmade 
jag vid detta första tillfälle både från bryggan och från instruktörens motorbåt. 

Vid andra tillfället stödde jag mig mot de olika analyser som gjordes av det 
första videomaterialet (se delstudie I). Här skedde filmingen med ett tydligare 
fokus på genomgångar innan och efter samt seglingspass ute på öppet vatten. 
Den grupp seglare jag följde utgjordes av erfarna seglare och träningarna var 
riktade mot att förbättra seglarnas kappseglingsförmåga framför att lära dem 
seglingens grunder. Jag har inte gjort några analyser av de genomgångar som 
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tränarna haft innan eller efter ett segelpass. Videomaterialet från dessa moment 
har mer inneburit ett stöd i analysarbetet så förstått att jag har kunnat skapa mig 
en tydligare uppfattning om vad seglarna har blivit ombedda att uppmärk-
samma under de olika seglingspassen. Det har i relation till genomgångarna 
efter seglingspassen också varit möjligt att se om seglarna och tränarna delar 
uppfattningar och syften i relation till det som hänt ute på sjön. Till exempel 
sätter det vissa begränsningar för de analyser jag gör av instruktionerna ute på 
vattnet om seglarna under genomgången ger uttryck för att de verkligen inte 
förstått vad det momentet handlade om. Några sådana direkt olika uppfattning-
ar av de syften som varit framträdande under olika seglingspass har jag dock 
inte kunnat notera, framförallt inte i relation till de situationer jag slutligen har 
analyserat.  

Transkribering  
Videofilm erbjuder en unik möjlighet att kunna återvända till betydelsefulla 
begivenheter och i detalj studera deltagarnas handlingsmönster (Öhman & 
Quennerstedt, 2012). För att kunna hålla ordning på analysen och inte minst 
göra den kommunicerbar är det nödvändigt med transkriberingar. Antalet in-
spelade timmar är inte fler än att det har gått att återse materialet mer eller 
mindre i sin helhet flera gånger. Utifrån dessa genomgångar har det varit möjligt 
att göra urval av kortare sekvenser som sedan transkriberats. Det första urvalet 
sker således med videokameran i hand, det andra genom vilka sekvenser jag valt 
att rikta uppmärksamhet åt (kroppspedagogiska situationer, kroppstekniker) 
och det tredje sker i arbetet med transkriberingar. Jag finner det däremot viktigt 
att påpeka att de situationer som slutligen tar plats i avhandlingen mot bak-
grund av denna urvalsprocess inte är några unika undantag utan jag har följt 
deltagarna i det de brukar göra.  

Transkriberingar är inte blott nedteckningar av tal utan bör också uppfattas 
som ett slags urvalsteknik så till vida att de presenterade transkriberingarna visar 
på en av flera olika alternativ att återge en begivenhet. I analyserna har jag ofta 
återvänt till videomaterialet och i många hänseenden har jag betraktat det som 
ett analytiskt material lika mycket som transkripten.  

För att komma åt vad Schegloff (1996, s. 211) i relation till konversations-
analysen metod (conversation analysis, CA) hänvisar till som ”raw materials of 
the society’s life” krävs en minutiös transkribering. Men en sådan kan också i 
sina ambitioner att komma till sak med vad deltagarna gör relevant, förlora sig i 
en detaljrikedom som inte alltid förmår att lyfta situationens mer pedagogiska 
syften. De situationer jag har valt ut ur mitt material är bemängda med en hel 
del icke-verbalt handlande. Därtill utgör ändring i vindriktning en begränsning 
av deltagarnas handlingsutrymme, en ändring som varken i sin direkta skepnad 
eller i illustrationen av en effekt direkt kan synliggöras för läsaren. Jag skulle 
kunna ta med samtliga icke-verbala yttranden men riskerar då att strukturen i 
kommunikationen överskuggar aktiviteten segling. En transkription kan inte 
återge allt utan är ofrånkomligt ett resultat av vissa val och värderingar (Ochs, 
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1979). Däremot har jag arbetat med en analytisk stränghet ämnat driva analyser 
mot bakgrund av data som inte syns i transkripten.  

Det finns flera potentiellt fruktbara analyser av kroppspedagogiska situation-
er som på grund av transkriberingsproblematik inte används i min studie. Situ-
ationer där snabba gester och blickar ger tydlig riktning åt olika handlingsmöns-
ter och tekniker. Särskilt tydligt blir detta i situationer då flera jollar samlas för 
start eller då det blir trångt i förbindelse med att flera seglare rundar ett märke 
(boj). I dessa tillfällen ändra seglarna kurs, segelsätt och position i relation till 
varandra och det regelverk (till exempel, styrbord/babord, läbåt/lovartsbåt) 
som föreligger i kappsegling med en otrolig kvickhet. Ofta är det tal om kom-
plexa konfigurationer (jfr Elias & Dunning, 1986) som är svåra att göra rättvisa 
med den transkriberingsteknik och de analysmetoder jag har använt mig av. Så 
länge vi är medvetna om detta sammanhang kan vi dock beskriva och tydlig-
göra hur vi lär oss kroppstekniker och vad vi lär oss när vi är involverade i 
dessa processer. I samband med dessa resonemang kan det också vara på sin 
plats att understryka att allt lärande inte sker inom ramarna för så tydliga pro-
blematiska situationer som de som redovisas i studiens analyser. Till exempel 
sker en stor del av ”innötning” av kroppstekniker i utdragna händelseförlopp 
där det inte sker något tal eller några instruktioner, och kanske än viktigare, det 
sker som en del av den just nämnda ”konfigurationen”. Relation instruktör – 
seglare (jfr lärare – elev) som mot bakgrund av mina pedagogiska syftesformu-
leringar är den analytiska språngbrädan i studien skulle utifrån ett annat per-
spektiv kunna ersättas av relationen seglare – seglare eller seglare – kappseg-
lingsdiskurs utan att man för den delen behöver göra sig av med begreppet 
kroppsteknik. Väl så intressant problematik men något som ligger utanför syftet 
med min studie. 

När det gäller det forskningsetiska konfidentialitetskravet har jag i transkri-
berandet använt mig av fingerade namn och den geografiska platsen är heller 
inte namngiven. Seglarnas utrustning kan i flera tillfällen vara lätt att relatera till 
individ eller klubb. Segelnummer, klubbmärken, speciellt utmärkande utrust-
ning har därför utelämnats de gånger jag använder mig av bilder.  

Symboler i transkribering 
Det finns flera välutvecklade system för vilka symboler som ska används vid 
transkriberingar (jfr etnometodologiska och konversationsanalytiska perspek-
tiv). Nedan återfinnes de symboler jag använder i transkriptionerna. 

 
Kursiv stil Används i miljöbeskrivningar mellan transkript som analyse-

ras som en sekvens 
(understruken stil) Används för att uttrycka att deltagarna betonar ett visst ord 
((Liza slår)) Mina kommentarer i ett transkript
(.) kortare paus
(1.5)(3.0) Markerad uppskattning av längre paus angivet i sekunder 
(ord) Osäker transkription
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Utöver dessa symboler använder jag mig av radnummer för att kunna peka ut 
vilken del av transkriptet jag uttalar mig om i analyserna. I vissa tillfällen har jag 
med stillbilder från videofilmerna för att visa på kroppsrörelser som kan vara 
svåra att föreställa sig om man själv inte har erfarenheten av att ha seglat en 
jolle. När jag använder bilder är det inte i första hand för att analysera multimo-
dalitet utan mer för att demonstrera de rörelser som seglarna gör och som utgör 
underlag i den instruktiva aktivitet som jag analyserar. Stillbilderna är alltså 
tänkta att vara en hjälp i relation till mina hänvisningar till positioner på exem-
pelvis segel och skrov (se delstudie III). 

Redogörelse för metodologiska verktyg och analysarbetet 
I kapitel två redogjorde jag för tre olika forskningsområden och relaterade dessa 
till ett kroppspedagogiskt perspektiv. Resultatet av den genomgången var att 
avhandlingen kopplades till forskning som undersökt förkroppsligade dimens-
ioner av kunskap i termer av aktivitet (t.ex. Hanson, 2007; Pink, 2011; Larsson 
& Quennerstedt, 2012; Öhman, 2007). Vidare har forskning som tjänat syftet 
att utveckla begreppet kroppstekniker (Crossley, 2004, 2005, 2007; Lyon, 1997; 
Shilling, 2007; Shilling & Mellor, 2010) uppmanat till att rikta sökarljuset mot 
det ömsesidiga samspel mellan individ och miljö som dessa tekniker är ett resul-
tat av. I kapitel 3 mynnade detta ut i en formulering av begrepp som erfarenhet, 
transaktion, meningsskapande, ”inquiry”-process och vana. Med hjälp av bland 
annat dessa begrepp och empiriska analyser utvecklades den modell som pre-
senterades i föregående kapitel. Modellen syftar dels till att förstå lärandet av 
kroppstekniker, dels att öppna upp för att empiriskt undersöka interaktionen 
mellan individ (det fysiska såväl som det psykologiska) och miljö (det fysiska 
såväl som det sociala) i lärandet liksom kontinuitet och förändring i menings-
kapandet. Ett sådant angreppssätt har understrukits av bland andra Crossley 
(2006), Evans m.fl. (2009), Shilling (2010) samt Quennerstedt m.fl. (2011). I det 
avsnitt som nu följer ska den pragmatiska metoden få metodologisk karaktär 
genom den praktiska epistemologiska analysen (Wickman & Östman, 2002a; 
2002b).  

Olika användningar av praktisk epistemologisk analys 
Den praktiska epistemologiska analysen har använts på flera olika sätt och i 
flera olika sammanhang. Östman & Wickman (2001) utvecklade metoden för 
att kunna analysera klassrumssituationer där elever ska lära sig naturkunskap. 
Fokus riktades då mot diskursiva förändringar i elevers sätt att tala och skapa 
mening om det eleverna mötte inom ramarna för en viss laboration. Metoden 
har sedan tillämpats och utvecklats inom flera olika områden och på flera olika 
empiriska material. Vidare både tillsammans med ett diskursteoretiskt perspek-
tiv på lärande (Wickman & Östman, 2002a; Lundqvist, Almqvist & Östman, 
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2012) och ett transaktionellt perspektiv på lärande (Östman & Öhman, 2010; 
Quennersted, Öhman & Öhman, 2011; Maivorsdotter, 2012) 

I relation till hållbar utveckling har Öhman & Öhman (2012) gjort diskursa-
nalyser grundat på gymnasieelevers diskussioner. Även Rudsberg, Öhman & 
Östman (2013) grundar sig på gymnasieelevers diskussioner men förbinder den 
praktiska epistemologiska analysen med argumentationsanalys. Vidare har 
Hansson (2014) genomfört litteraturteoretiska analyser av vad det innebär i 
termer av mobilitet att skapa mening om hållbar utveckling.  

I relation till naturorienterade ämnen har Lidar, Lundqvist & Östman (2006) 
med hjälp av videomaterial analyserat fenomenet att lärande tar en viss riktning 
i specifika undervisningssituationer. Lundqvist, Almqvist & Östman (2012) har 
undersökt selektiva undervisningstraditioner genom att göra videoanalyser av 
klassrumsundervisning. 

När det gäller barn i yngre åldrar har Klaar och Öhman (2012) gjort analyser 
av förskolebarns lärande i situationer som bara innehåller icke-verbala hand-
lingar. Hedefalk (2014) har undersökt hur mening om hållbar utveckling skapas 
i förskoleverksamhet. 

Inom forskning om Idrott och hälsa använder Maivorsdotter (2012) sig av 
studenters narrativer respektive självbiografier och kombinerar den pragmatiska 
epistemologiska analysen med olika former av textanalyser för att undersöka 
estetiska lärprocesser. Quennerstedt, Öhman & Öhman (2011) har visat på 
fördelarna med praktisk epistemologisk analys i relation till att undersöka lä-
rande och undervisning utifrån ett antidualistiskt perspektiv.  

Till sist kan det påpekats att det utifrån praktiskt epistemologisk analys gjorts 
även språkspelsanalyser (Öhman & Östman, 2010) och analyser av mer kropps-
liga vanor (Quennerstedt, 2013).  

Den praktiska epistemologiska analysen har, som synes, använts variations-
rikt i relation till både data, analyssituationer, och metodologiska perspektiv. 
Gemensamt för dessa studier som grundat sig på praktisk epistemologisk analys 
är att de alla gör analyser av meningsskapande och lärande. Analyserna görs 
också, med ett par undantag, av situationer i institutionaliserade undervisnings-
sammanhang.  

Studiens specifika användning av praktisk epistemologisk analys 
Det analytiska fokus på kroppstekniker jag genomgående haft innebär i relation 
till tidigare användningar av praktisk epistemologisk analys att jag delvis riktar 
större uppmärksamhet mot hur handlingar är riktade mot både rörelser, artefak-
ter och förståelse in situ. Därmed kan det sägas att jag bidrar med en utveckling 
av den praktiska epistemologiska analysen. 

Klaars & Öhmans (2012) analyser av icke-verbalt handlande, Maivorsdotters 
& Quennerstedts (2012) analyser av estetiskt meningsskapande i aktiviteten 
löpning, samt Quennerstedts (2012) analyser av kroppsliga vanor, är de analyser 
som jag tydligast förbinder med avhandlingens kroppspedagogiska perspektiv. 
Samtidigt är den analys jag i det följande kommer att beskriva inspirerad av 
Epistemological Move Analyses (se Lidar, Lundqvist & Östman, 2006) där 
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syftet är att studera vilken roll en lärare eller instruktör har för ”elevens” lä-
rande. En sådan analys är strikt funktionell i den meningen att det är konse-
kvensen av lärarens handling i relation till vad eleverna tidigare gjorde samt gör 
efter lärarens handling. Detta innebär att det är nödvändigt att analysera männi-
skors handlingar som situerade i en händelse.   

Utmaningen med att göra analyser av segling har varit att utveckla analysen 
till att inbegripa även kroppsliga handlingar som har en specifik innebörd i för-
hållande till den aktivitet som de utförs i. Kommunikationen i jolleseglingsakti-
viteter sker nämligen ofta med hjälp av fysiska handlingar. Inte på så sätt att 
man pekar och gestikulerar mer utan förstått så att seglaren ofta responderar på 
en instruktion genom att göra en viss manöver. Det är här jag har haft hjälp av 
de lärandeanalyser av icke-verbalt handlande som gjorts av Klaar och Öhman 
(2012) samt de analyser av Idrott och hälsa-studenters vanor som Quennerstedt 
(2013) gjort. Även analyser av hur användningen av artefakter påverkar me-
ningsskapande och lärande har varit användbara i analyserna av seglingsmateri-
alet. Här har jag lutat mig mot bland andra (Almquist & Östman, 2006). 
Kroppspedagogiska situationer i jollesegling skiljer sig dock från lektionssam-
manhang då artefakter som används i lektionssammanhang inte svarar på det 
omgivande systemet så länge de inte är en del av kommunikationen. Artefakter i 
segling (t.ex. båt, segel, roder) ändrar hela tiden sin relation till situationen (t.ex. 
vind, vatten, seglarens rörelser) oavsett om aktörerna aktivt tar artefakterna i 
bruk eller inte.  

Med begreppet privilegiering har Wertsch (1993) understrukit att deltagare 
som upplever problematiska situationer måste värdera och bedöma vissa fysiska 
och sociala omständigheter, artefakter och instruktioner, som fruktbara medan 
andra förbigås eller lämnas därhän. Deltagares privilegiering ger lärandet rikt-
ning och pekar mot specifika innehåll. I jollesegling så är ett återkommande 
lärandeinnehåll att utföra fysiska rörelser i relation till specifika bedömningar. 
Dessa bedömningar benämner jag som situerade epistemiska relationer (SER). 
En SER är ett resultat av en privilegieringsprocess och i egenskap av det utgör 
den alltid en praktisk distinktion. Det empiriska resultatet i delstudie I visar hur 
en jolleseglare (Tobias) lär sig att kryssa genom att göra roderutslag (styra med 
rodret) i förhållande till en situerad epistemisk relation mellan aktuell vindrikt-
ning14, aktuell kurs och önskvärd kurs. När en jolleseglare har tillägnat sig en 
ändamålsenlig kroppsteknik för att utföra något (i detta fall att kryssa, det vill 
sick-sacka mot vinden) så är vederbörande kapabel att kroppsliggöra en eller 
flera situerade epistemiska relationer.  

I en aktivitet som jollesegling finns det närmast obegränsat med potentiella 
situerade epistemiska relationer. En av de viktigaste sakerna för att kunna un-
dersöka lärandet av kroppstekniker både vad gäller innehåll och process, är 

                                                      
14 Vindriktning är för seglare, och framförallt jolleseglare, något som skiftar väldigt frekvent (ofta 
bara med sekunders mellanrum) då även väldigt små ändringar (vindvridning på seglarspråk) får 
konsekvenser för vilka justeringar som bör göras av seglaren. Justeringar hänvisar här både till 
fysiska rörelser med vilka jolleseglare balanserar båten genom att förflytta kroppsvikt, justeringar 
av båtens kurs genom att göra roderutslag, justeringar av seglet genom att ta hem eller släppa ut 
på skotet.  
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därför att analysera vilka situerade epistemiska relationer deltagarna (jolleseglare 
och instruktörer) skapar och hur detta skapandet sker. Ett avgörande lärande-
innehåll för att i detta seglingsspecifika sammanhang tillägna sig en viss kropps-
teknik är att jolleseglaren vet när denna har skapat en situerad epistemisk relat-
ion som är ändamålsenlig. I förbindelse med skapandet av situerade epistemiska 
relationer måste jolleseglare nämligen också uppmärksamma vad de upplever 
när en situerad epistemisk relation är precis som den ska vara, när den stämmer, 
när delarna hänger ihop som det är tänkt. I delstudie I visar analysen att ”fart” 
är det som för seglaren utgör en SER-indikator för skapandet av en ändamåls-
enlig relation mellan aktuell vindriktning, aktuell kurs och eftersträvansvärd 
kurs. Analytiskt blir SER-indikatorer synliga i problematiska situationer. Det är 
då möjligt att observera jolleseglarens sätt att bedöma skapandet av situerade 
epistemiska relationer som rätt eller fel. Många gånger syns dessa bedömningar 
som estetiska omdömen eller när instruktören kommunicerar ”fullfillment” av 
specifika relationer. Den analytiska fråga som är vägledande för att kunna ob-
servera indikatorer på situerade epistemiska relaitoner är: vad blir indikatorn för 
seglarna när deras kroppsliga rörelser är fruktbara i relation till aktivitetens 
syfte?  

Den praktiska epistemologiska analysens terminologi i relation till 
jollesegling 
För att identifiera situerade epistemiska relationer och göra det möjligt att ana-
lysera lärandet av kroppstekniker vad gäller både innehåll och process är det en 
samling begrepp som är centrala för mig i den praktiska epistemologiska ana-
lysen.  

För det första utgår jag från en distinktion mellan vad deltagarna möter i en 
viss kroppspedagogisk situation och vilket syfte deras handlingar relaterar till i 
denna situation. Möte är ett begrepp som används för att beskriva vilka transakt-
ioner som kan identifieras i en viss kroppspedagogisk situation. Möten kan ske 
med den fysiska omgivningen, andra människor, egna tidigare erfarenheter, 
normer och symboler etcetera. När deltagarna möter saker så uppstår det gap. 
Oftast överbryggas dessa gap omedelbart. Om en erfaren jolleseglare till exem-
pel gör ett möte med en vindby som märkbart förändrar kraften i seglet (vi kan 
här säga att det uppstår ett gap i relation till seglarens balans) så kommer jolle-
seglaren att balansera denna kraft med någon form av rörelse. Antingen genom 
att flytta kroppen eller att justera med segel eller roder. Därmed överbrygger, 
eller fyller, jolleseglaren det gap som uppstår med hjälp av sina vanor, sin teknik, 
sin förståelse. I termer av mening kan det här uttryckas som immanent mening. 
I andra möten kan gap bli synliga genom att deltagare tvekar eller frågar, det vill 
säga de upplever något slags praktiskt besvär. Till exempel kan vind och vågor 
vara svåra att förutse, identifiera och lokalisera och jolleseglaren får problem att 
återskapa balansen. För att beskriva hur, och om, sådana möten blir menings-
fulla identifierar jag vilka relationer som deltagarna skapar mellan det nya i situ-
ationen (till exempel upplevd obalans, eller att ett begrepp eller en instruktion 
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inte kan förstås) och det som står fast. Sådana relationer analyseras som likheter 
och skillnader.   

Att något står fast, det som är immanent mening i situationen, syns genom att 
deltagarna inte ifrågasätter utan handlar som att något är självklart eller direkt 
förståeligt. De exempel jag just givit genom att hänvisa till balans gäller såklart 
bara om balans är ett tydligt syfte i handhavandet av jollen. Alla de analyser som 
görs är syftesrelaterade. Det betyder att jag i analyserna utgår från att deltagares 
handlingar i olika situationer alltid måste ses mot bakgrund av något specifikt 
syfte. Däremot är det inte nödvändigt att ha ett avgränsat syfte innan den prak-
tiska epistemologiska analysen påbörjas då deltagares syften också kan vara ett 
resultat av analysen.   

Utifrån denna analys skapas data som i modellen (presenterad i kapitel 3) 
kan användas för att begripliggöra dels lärandets innehåll, dels lärandets pro-
cess, vad gäller kontinuitet och förändring samt samspelet mellan individ och 
miljö i seglarens meningsskapande. 

Beskrivning av hur den praktisk epistemologiska analysen används i 
studien 
När jag i det följande redogör för hur jag använder den praktiska epistemolo-
giska analysen kommer jag att redovisa en något längre transkribering av fas 4 
(se tabell 2) i den kroppspedagogiska situation jag hänvisar till i delstudie I. 
Anledningen till att jag valt just detta transkript är att det kompletterar redovis-
ningen av den praktiska epistemologiska analysen i delstudie I där jag av ut-
rymmesskäl redovisar mot bakgrund av ett kortare transkript (jämfört med 
delstudie II och III). Den övertygelse som har växt sig starkare och starkare hos 
mig under analysarbetet är att en problematisk situation ofta är distribuerad, det 
vill säga den präglas av ett framväxande snarare än av ett uppdykande. De 
längre transkripten i delstudie II och delstudie III är tänkta att tydliggöra detta. 

Den kroppspedagogiska situation som utgör underlag för delstudie ett består 
något förenklat av fyra olika faser enligt tabell 2. Syftet med träningspasset är att 
seglarna ska segla en viss bana (markerad med bojar). När vi kliver in i situat-
ionen har flera av seglarna kommit i båtarna och gör sig klara för att segla ut 
från bryggan (för en mer detaljerad miljöbeskrivning se delstudie I). Vindrikt-
ningen är rakt mot bryggan vilket betyder att seglarna måste kryssa (sick-sacka 
mot vinden) för att ta sig ut till banan. Tobias som vi ska följa får problem att 
kryssa och blir instruerad av dels sin pappa dels av en tränare som sitter i en 
följebåt. I det följande redoviar jag transkriptet från fas 4 (se tabell 2). Det när-
liggande syftet jag identifierar i denna situation är att seglaren (Tobias) ska segla 
ut från bryggområdet, Med det närliggande syftet menar jag det som delas av 
deltagarna (se utförligare beskrivning nedan). För att segla ut från bryggområdet 
måste han kryssa. Att kryssa är alltså något han måste göra för att uppnå det 
närliggande syftet att segla ut från bryggområdet.  
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Tabell 2 

Fas Rad Vad händer

1 1–29 Tobias försöker uppnå syftet att segla ut från bryggan men lyckas inte 

2 28–42 Tobias seglar tillbaka in till bryggan för att få hjälp av sin pappa med 
vad han ska göra för att uppnå syftet 

3 43–52 Tobias talar med sin pappa om vad han ska göra för att uppnå syftet 

4 53–72 Tobias gör ett nytt försök att uppnå syftet och lyckas segla ut från 
bryggan 

 
Nedan i transkript 1 följer en transkribering av fas fyra.  

Transkript 1 
 

64. Pappa:  Fall av lite, såja ((går utåt på bryggan)) 
65. Instruktör: så, håll där nu (1.0) känner du, nu har du fått lite 
66.    vind i du ((från motorbåt)) 
67.    ((Båten hamnar sekunden efter återigen i vindögat)) 
68. Pappa:  Jamen ditåt, du få segla så ((pekar med handen)) (.) 
69.     däråt ja, så seglar du däråt Tobias ((håller kvar handen 
70.     i den tänkta riktningen)) 
71.   ((Båten tappar fart och vrider upp sig mot motsatt  
72.    håll än vad Pappan visar))  
73. Tobias:   a men, men pappa ja måste ju få nån ((sitter på knä i  
74.    båten och riktar blicken mot Pappan på bryggan)) 
75. Pappa:   A men segla däråt då 
76. Tobias:   Jag måste ju få nån vind i de om ja ska röra på mej 
77. Pappa:   Ah, ah  
78.   ((Båten börjar ta fart och rör sig framåt igen)) 
79. Pappa:  Så, så ((Båten styr upp mot vinden men nu med mer  
80.    fart än tidigare)) 
81. Pappa:  men nu går du upp mot vinden igen ((pekar med  
82.     handen mot båtens för)) 
83. Tobias:  ((Korrigerar genom att dra rodret mot sig och får mer  
84.     vind i seglet och båten tar fart)) 
85. Pappa:  Såja, såja (.) fall av, fall av 
86. Tobias:  ((arbetar upp fart på båten genom att bibehålla kursen  
87.    och rör sig längre ifrån bryggan)) 

Hur syften identifieras 
Ofta finns det både ett institutionellt och ett innehållsligt syfte förbundet med 
olika övningar. Det institutionella syftet går att identifiera mot bakgrund av vad 
som är förgivettaget i olika moment i jollesegling. Detta syfte har jag ofta kun-
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nat formulera mot bakgrund av min egen erfarenhet av verksamheten. I exemp-
let ovan (transkript 1) är det institutionella syftet med kryss att ta sig framåt mot 
vinden. I delstudie III hänvisar jag till en önskad position på båten som innebär 
att båten ska seglas plant mot vattnet, detta är också ett exempel på ett institut-
ionellt syfte eftersom det är vedertaget att en jolle gör störst fart genom vattnet 
om den seglas på det sättet.  

Det jag här kallar det innehållsliga syftet går ofta att identifiera mot bakgrund 
av de genomgångar som tränaren gjort innan segelpassen (det institutionella 
syftet och det innehållsliga kan givetvis sammanfalla då mindre erfarna seglare i 
vissa fall måste ”nöta in” vissa institutionella syften, till exempel att båten går 
fortast om den seglas plant). När det gäller kryss finns det flera olika tekniker 
att öva på för att kunna ta sig mot vinden så effektivt som möjligt: hur man 
justerar seglet, hur man placerar sig i båten, hur man styr båten, hur man pare-
rar vågor, vad som är indikatorer på att man kryssar effektivt respektive ineffek-
tivt etcetera. Det innehållsliga syftet formuleras av tränaren och nästan alltid i 
relation till den bana som ska seglas eller vissa specifika moment på banan. Till 
dessa två syften kommer ett tredje, nämligen det närliggande syfte som delta-
garna förhåller sig till och som de delar i den kroppspedagogiska situationen. 
Detta syfte identifierar jag genom att analysera vad deltagarna gör relevant i 
situationen. Det närliggande syftet har ofta en tydlig relation till en problema-
tisk situation. De gånger deltagarna är upptagna av att formulera den problema-
tiska situationen så får vi också chansen att identifiera syftet. I fas 1-3 visar 
Tobias och hans pappa att de båda strävar efter att Tobias ska kunna ta sig ut 
från bryggområdet. Ingen av dem eller de andra deltagarna (seglarkompisar eller 
instruktörer) uttrycker att Tobias ska länsa eller låta sig bokseras ut från brygg-
områden. Till exempel syns detta när de på olika sätt gör ”slag” relevant, vilket 
är ett moment som tillhör kryssen. Det syns också när deltagarna handlar i re-
lation till att lova (styra upp mot vinden) och falla av (styra med, eller från, vin-
den) vilket är manövreringar med hänsyn till att kryssa effektivt (att segla så tätt 
upp mot vinden som möjligt med så hög fart som möjligt). 

Hur möten identifieras 
Jolleseglaren och dennes närliggande miljö (den miljö eller den situation som vi 
kan se att deltagarna direkt handlar mot) ges mening (blir till något) i kraft av vad 
som händer i ett möte. Möten kan ske både med egna tidigare erfarenheter 
(som aktualiseras i situationen), den fysiska omgivningen (båt, vind, vatten, 
utrustning) och andra seglare. Om vi tar ett fågelperspektiv på den situation 
som Tobias befinner sig i finns det mängder av saker som äger rum samtidigt 
och som Tobias och hans pappa är en del av. Både i relation till tidigare erfa-
renheter och omgivning. Vind och fart får utifrån analys av transkript 1 en vik-
tig betydelse för deltagarna, inte för att det omger aktiviteten utan för att det är i 
mötet med vind och fart som vi kan se hur Tobias (och även hans pappa) tar 
sig vidare (rad 65-66; 76-77; 83-85). En första intuitiv indelning av händelseför-
loppet hade kunnat vara seglaren själv på vattnet (fas 1-2), seglaren och pappan 
tillsammans vid bryggan (fas 3) och seglaren själv seglandes på vattnet (fas 4). 
Med den analytiska utgångspunkten hade händelseförloppet och meningsskap-
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andet kunnat diskuteras mot bakgrund av plats. Men genom att göra en distinkt-
ion mellan ”syfte” och ”möte” är det här vind och fart som träder i förgrunden. 
Likaså skulle vatten teoretiskt sett kunna vara meningsbärande i situationen då 
seglarna är i ständig kontakt med vatten och att det helt enkelt är svårt att tänka 
sig aktiviteten segling utan vatten. Vågor och strömmar kan driva båten i oöns-
kade riktningar, båten får inte luta för mycket (jfr delstudie III) eftersom den då 
kan ta in vatten eller kapsejsa (välta om kull), barnen är klädda i torrdräkter och 
stövlar för att inte bli blöta etcetera. Det vore alltså fel att säga att seglarna inte 
gör ”möten” med vatten. Med en praktisk epistemologisk analys följer en-
stränghet att ta hänsyn till de ”möten” som deltagarna iscensätter (eller blir 
delaktiga i) i relation till det syfte de delar (i detta fall att segla ut från bryggom-
rådet). Därför utgörs de viktiga mötena i denna situation av vind och fart.  

Hur ”gap” och ”relationer” identifieras 
En inquiry-process ger upphov till en mängd potentiella möten (det är här viktigt 
att understryka att ”inquiry” inte är en analytisk term utan att gap och relationer 
är ett par av de termer som används analytiskt för att kunna beskriva en ”in-
quiry”-process). Men alla relationer som sker i möten behöver inte uppmärk-
sammas i relation till syftet med aktiviteten. Varken Tobias, pappan eller instruk-
tören behöver till exempel överbrygga några ”gap” rent explicit genom att skapa 
”relationer” till vatten. Detta betyder att jag gör en distinktion mellan omgivning 
och miljö. Miljön är det som deltagarna uppmärksammar och gör relevant i sina 
handlingar. Något annorlunda uttryck: de behöver inte meningsskapa om vatten 
för att ta sig framåt (uppfylla syftet) i aktiviteten. Utgångspunkten i den praktiska 
epistemologiska analysen är att ”gap” alltid uppstår när vi möter nya saker men 
att ”gap” ofta överbryggas direkt. Ofta i kraft av vanor eller i kraft av immanent 
mening (se delstudie III). Explicita ”gap” blir ofta analytiskt synliga i form av 
frågor eller tveksamheter som uppstår i relation till ett visst syfte. I tabell 3 har 
jag sammanställt några av de relationer som deltagarna skapar i transkript 1. Det 
jag vill visa med den är hur vind och fart (och även kurs) görs relevant av delta-
garna samt att ”gapet” analytisk ofta återfinns i händelser snarare än att de expli-
cit statueras i ett specifikt yttrande av någon av deltagarna. 
 
Rad Relationer som skapas Beskrivning av relationer Gap
65-66 ”håll där nu” –  

”nu har du fått lite vind i”  
 

Instruktören skapar relation 
mellan kurs och vind 

Att kryssa (segla 
sick-sack mot 
vinden) 

67-68 ((Båten hamnar … i vindögat)) 
–  
”Jamen ditåt, du få segla så” 

Pappan skapar relation mel-
lan ingen vind (vindöga) och 
kursändring 

76 ”måste ju få nån vind i de” –
”röra på mej” 

Tobias skapar relation mellan 
vind och fart 

81-83 ”men nu går du upp mot vin-
den igen” –  
((Korrigerar genom att dra 
rodret mot sig)) 

Tobias skapar relation mellan 
båtens tendens att gå upp 
emot vinden och korrigering 
genom att dra rodret mot sig. 
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Genom att identifiera olika relationer som görs av deltagarna redogörs för vad 
som händer i olika kroppspedagogiska situationer. Ett exempel på detta är när 
Tobias påminner sin pappa (i transkript 1) om villkoren för fart (73, 76). Pap-
pan bekräftar detta genom att bekräfta Tobias yttrande (77) samt Tobias hand-
havande av båten som leder till fart genom vattnet (79, 85). Även om Tobias 
och hans pappa vet och kan en hel del som de även är överens om så är ”ga-
pet” fortfarande att kryssa. Något annorlunda uttryck: de måste skapa relationer 
mellan tidigare erfarenheter (vad de kan och vet) och det nya som situationen 
hela tiden bjuder. Till exempel när pappan säger ”men segla däråt då” (75) så är 
det en kommentar till den nya position som båten nu har jämfört med tidigare. 
Han ändrar alltså sin instruktion i förhållande till den riktning båten har mot 
vinden.  

Att identifiera situerade epistemiska relationer som deltagarna skapar 
Utifrån de olika relationer som deltagarna skapar och handlar mot försöker jag 
formulera en situerad epistemisk relation. Detta är ett sätt att sammanställa de 
relationer jag kunnat identifiera och försöka se ett mönster i dem. Att formulera 
detta mönster är ofrånkomligt en inskränkning av alla de saker som deltagarna 
handlar mot och skapar relationer till och mönstret kan inte rymma alla nyan-
serna. Men mönstret uttrycker vad deltagarna värderar att rikta sin uppmärk-
samhet mot. En situerad epistemisk relation formuleras alltid i relation till det 
identifierade syftet och teoretiskt sett är det ett utpekande av deltagarnas selek-
tiva uppmärksamhet och deras funktionella koordinering av specifika erfaren-
heter.  

Jag sa tidigare att jag undersöker vilka relationer som skapas och hur dessa 
relationer blir meningsfulla för fortsatt handlande. De relationer jag visar i tabell 
1 säger i sin enskildhet inte vad som blir meningsfullt. Situerade epistemiska 
relationer formuleras av forskaren för att förstå vilka kollektioner av relationer 
som fungerar som pedagogiska medel för att kunna åstadkomma specifika 
kroppstekniker. För att avgöra det måste vi göra distinktioner mellan alla de 
relationer som görs.  

Att analysera vad som är den situerade epistemiska relationen görs i relation 
till hur den etableras. Att, utifrån de olika ”relationerna” (se tabell 1) deltagarna 
etablerar, formulera indikatorer på en situerad epistemisk relation (SER-
indikatorer) görs för att beskriva detta hur. Att analytisk formulera en situerad 
empistemisk relation (SER) samt en indikator (SER-indikator) på densamma är 
ett sätt att göra ytterligare distinktioner mellan alla de relationer som deltagarna 
etablerar.  
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5. Sammanfattning av delstudierna 

Delstudie I är en första teoretisk och metodologisk prövning av vad som kan 
synliggöras i relation till lärande av kroppstekniker på mikronivå. Empiriskt 
utgår den från en kroppspedagogisk situation där en jämförelsevis oerfaren 
seglare försöker kryssa. Analytiskt fokus är här riktat mot hur seglaren justerar 
rodret i förhållande till de instruktioner han får. Delstudie ett är publicerad i 
form av en artikel: I am Sailing – towards a transactional analysis of ’body techniques’. 

Delstudie II tar utgångspunkt i de metodologiska resultaten i delstudie ett 
och undersöker ’tyst kunskap’ som kroppsliggörande av kunskap. Även i denna 
delstudie riktas analytiskt fokus mot en seglares lärande av kroppstekniker. 
Empiriskt utgår delstudie ett från en kroppspedagogisk situation där en mer 
erfaren seglare (Liza) blir instruerad i att styra jollen genom att använda sig av 
kroppsrörelser. Delstudie två är ett artikelmanus med titeln: A transactional way of 
analyzing learning of ’tacit knowledge’. 

Delstudie III har sin upprinnelse i en reflektion över delstudie ett och två 
som innebär att det måste vara möjligt att ge meningsfulla beskrivningar av 
situationer som inte alltid leder till en ”färdigutvecklad” kroppsteknik. Här görs 
därför en ansats att tydligare utveckla den teoretiska och metodologiska förstå-
elsen för lärande av kroppstekniker i relation till Deweys teori om förkroppsli-
gad mening. Empiriskt utgår delstudie tre från en kroppspedagogisk situation 
där en seglare blir instruerad i en teknik att göra rullslag, en teknik där jollen 
styrs både genom att justera rodret och röra kroppen på ett specifikt sätt. 
Delstudie tre är ett artikelmanus med titeln: Intelligent action as immanent meaning – 
a ”bodying” learning analysis og dinghy sailing. 

Delstudie I 
I delstudie I argumenteras för erfarenhet som ett grundläggande begrepp för att 
förstå människans plats i världen. Här läggs grunden för Deweys axiom, eller 
hypotes, att alla erfarenhetssituationer inte är kunskapssituationer. Dewey kriti-
serar ”intellektualismen” för att inte erkänna denna utgångspunkt.  

Precis som avhandlingen i sin helhet är delstudiens utgångspunkt att koordi-
neringar av erfarenheter är förbundet med ett arbete som kan beskrivas som 
funktionell koordinering (”functional coordination”). En sådan koordinering av 
erfarenheter kan också förstås som lärande och kroppsliggörande av kunskap. 
Det görs en teoretisk koppling mellan Mauss begrepp kroppstekniker och Ja-
mes och Deweys praktiska perspektiv på kunskap för att kunna hantera olika 
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utmaningar i relation till kroppspedagogik. Denna teoretiska upparbetning prö-
vas till slut genom att göra en mikroanalys av en jolleseglingssituation där en 
seglare (Tobias) ska lära sig att kryssa. 

Motivet till delstudie ett är: 1) Mauss (1973) observation att människan ge-
nom olika kroppstekniker vet hur hon ska använda sin kropp i olika situationer 
och samhällen och att dessa kroppstekniker innehåller undervisningsprinciper. 
Mauss utvecklade dock aldrig någon teori om hur vi lär oss dessa kroppstekni-
ker; 2) Deweys och James förståelse av erfarenhet löser vissa kunskapsteore-
tiska och metodologiska utmaningar inom de fält (t.ex. body studies, physical 
education, carnal sociology) som kommit att ägna sig åt studier av kropp, me-
ning och undervisning. Dessa teorier kan utvecklas i linje med ett kroppspeda-
gogiskt perspektiv; 3) att pröva ett kroppspedagogiskt perspektiv, vilket innebär 
att belysa samspelet mellan individ och miljö och att ta utgångspunkt i ett erfa-
renhetsbaserat lärande, på mikronivå.  

Delstudien visar att erfarenhet och kunskap i relation till lärande av kropps-
tekniker kan analyseras med hjälp av praktisk epistemologisk analys. Resultatet 
är att praktisk epistemologisk analys tillsammans med ett kroppspedagogiskt 
perspektiv och ett pragmatiskt erfarenhetsbegrepp,  gör det möjligt att göra 
beskrivningar av hur seglare och instruktör (i detta fall i huvudsak en förälder) 
gemensamt bygger upp en ”inquiry”-process. I denna ”inquiry”-process inra-
mar de den kroppspedagogiska situationen och formulerar syften med sin akti-
vitet. Det innebär att seglare och instruktör försöker hantera förändringar som 
uppkommer i den närliggande miljön som en konsekvens av seglarens ma-
növrering av båten. På detta vis belyses samspelet mellan individ och miljö och 
betydelsen av detta för lärande av kroppstekniker. Analysen visar hur en seglare 
använder tidigare erfarenheter (kognitiva så väl som kroppsliga) för att begrip-
liggöra de nya omständigheter han möter. Detta gäller såväl mötena med in-
struktörens gester och instruktioner som den fysiska miljön. På detta sätt analy-
seras hur kontinuitet och förändring skapas i de möten som seglaren iscensätter 
eller blir en del av. Analysen visar också hur seglaren och instruktören försöker 
skapa kontinuitet för kroppsliggörandet i relation till det situerade syftet att ta 
sig framåt i motvind. Slutsaten är att seglaren och instruktören gemensamt situ-
erar specifika rörelser i relation till ett system (SER) som inbegriper vindrikt-
ning, aktuell kurs och önskvärd kurs. För att skapa en kontinuitet för kroppslig-
görandet av relationen mellan vindriktning, aktuell kurs och önskvärd kurs 
identifierar seglaren och instruktören situationer där båten får fart. Upplevelser 
av fart meningsgörs alltså i relation till systemet. Därmed besvaras vilket inne-
håll som ska läras genom att identifiera vilka relationer som skapas, samt hur 
(processen) dessa relationer blir meningsfulla för att fortsatt kunna handla uti-
från syftet i situationen.  

Delstudie II 
I delstudie II används resultaten i delstudie ett för att utreda begreppet ’tyst 
kunskap’, eller rättare, den man haft för avsikt at komma åt med hjälp av detta 
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begrepp. Anledningen till att genomföra en delstudie om ’tyst kunskap’ är: 1) att 
avhandlingen anknyter till en forskningstradition kring praktisk kunskap där 
begreppet har utretts tämligen intensivt; 2) Det kunskapsintresse som kan iden-
tifieras i den skandinaviska forskningstraditionen om praktisk och tyst kunskap 
kan med fördel tas med in i kroppspedagogiska studier där vi intresserar oss för 
kroppstekniker; 3) de operationaliseringsproblem som identifierats i forskning 
om ’tyst kunskap’ finner potentiellt en lösning i Deweys sätt att närma sig språk 
och handling.  

Det generella syftet med delstudie två är att pröva att undersöka tyst kun-
skap utifrån ett Dewey-influerat kroppspedagogiskt perspektiv. Det drivande 
resonemanget är att det kunskapsintresse som vi kan identifiera i forskningen 
om tyst kunskap gör sig bäst förstått utifrån ett undervisningsperspektiv om vi 
vill undvika dualismer som kunskap/värld, uttalat/outtalat. Fokus är riktat mot 
hur jolleseglare lär sig ’tyst kunnande’ (tacit knowing) och det görs en metodut-
veckling med stöd i delstudie ett  för att kunna göra en transaktionell lärandea-
nalys av fenomenet ’tyst kunnande’.  

Delstudie II visar att det går att bygga vidare på delstudie ett genom att besk-
riva hur seglare och instruktör skapar riktning på en ”inquiry”-process genom 
att skapa situerade epistemiska relationer (SER). Därför introduceras här mo-
dellen för att förstå och analysera lärande av kroppstekniker. Seglarens och 
instruktörens process för att skapa kontinuitet beskrivs genom att de på speci-
fika sätt försöker identifiera vad som ska uppmärksammas (i detta fall lovartgir-
ning) i kroppsliggörandet av en situerad epistemisk relation. Detta innehåll i 
lärandet av en kroppsteknik beskrivs som en indikator på en situerad epistemisk 
relation (SER-indikator). Slutsatsen är att när det i en kroppspedagogisk situat-
ion har skapats en situerad epistemisk relation har jolleseglaren också en utökad 
förmåga att göra bedömningar i relation till specifika kroppsrörelser. Polanyi 
drog slutsatsen att ”formal teching fails to tell what the teacher knows, and the 
pupil must discover it for himself” (1964, s. 3). Slutsatsen i delstudie två är att 
om seglare ska kunna förstå vad det är som de måste ”upptäcka” så måste 
undervisingen också kunna visa vilka upplevelser som är värda att uppmärk-
samma och begripliggöra. I den meningen är ’tyst kunskap’ i jollesegling inte 
bara en samling motoriska färdigheter som seglare måste tillägna sig själva. 
Snarare innebär det att på ett praktisk och kroppsligt sätt begripliggöra jollens 
funktion i relation till vind, vatten och kroppsrörelser. Således, när det skapas 
en kontinuitet mellan en situerad epistemisk relation och en kroppsrörelse för-
enas det kognitiva och det kroppsliga. Eftersom SER är situerade relationer 
innebär det att även miljön förändras med det kroppsliga och kognitiva. En av 
de stora undervisningsutmaningarna i relation till ’tyst kunskap’ kan därmed 
vara att lära personer (i mitt fall seglare) att använda sin kroppsteknik i nya 
situationer där de behöver skapa den samma situerade epistemiska relationen 
men göra det i kontinuitet med en ny kroppsrörelse. I sådant fall innebär det att 
en kroppsteknik förändras, den blir mer varierad och användbar och i kraft av 
den kan en seglare göra fler snabba direkta bedömningar. En annan utmaning i 
relation till undervisning skulle då kunna vara att lära seglare att vara mer själv-
ständiga i utvecklandet av en kroppsteknik genom att lära dem vara uppmärk-
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samma på indikatorer på effektivt kroppsliggörande. Resultatet av delstudie två 
är kort sagt att även om vi kan ha svårt att språkliggöra den tysta kunskapen så 
kan vi undervisa mot den och komma fram till vad som är viktigt i sådan 
undervisning.  

Delstudie III 
Mot bakgrund av analyserna i delstudie I och delstudie II är delstudie III inrik-
tad mot att utveckla begreppsapparaten och den teoretiska förståelsen för 
kroppsliggörande av kunskap. Delstudie tre möter avhandlingens syfte att förstå 
och studera lärande av kroppstekniker genom att dels teoretiskt utreda Deweys 
distinktion mellan signifikant och immanent mening, dels koppla det till mo-
dellen som presenteras i delstudie II och till den praktiska epistemologiska ana-
lysens begreppsapparat. Den empiriska analysen är här riktad mot att beskriva 
hur jolleseglare tillägnar sig kroppstekniker i relation till en viss typ av stag-
vändningsteknik som kallas för ”rullslag”. 

Deweys meningsteori lägger grunden till en lärandeteori men det är framför-
allt en teori om kontinuiteten mellan ”kunna hur” och ”veta att”. Och ännu 
viktigare, det är en teori som tar hänsyn till kroppsliga dimensioner av denna 
kontinuitet. I delstudie tre argumenteras därför för fördelarna med att förflytta 
intressefokus från ’kunna hur’/’veta att’ till en transaktionell meningsteori där 
distinktionen mellan signifikant mening och immanent mening står i förgrun-
den. Ambitionen har varit att gå hela vägen från anoetisk erfarenhet (se delstu-
die III) vilket jag hänvisar till som upplevelser i teorikapitlet, till abstrakt me-
ningsskapande (symboler) och de sociala (språk som all form av kommunikativa 
medel med vilka vi engagerar oss i en inquiry-process) situationer det innebär, 
till immanent mening i betydelsen intelligent vana. I delstudiens teoretiska ut-
redning understryks selektiv uppmärksamhet och framföralt vanor som viktiga 
för att förstå hur vi enligt Dewey och Johnson (2007) begripliggör upplevelser. 
Dessa är begrepp som pekar på rörelsen från direkt upplevelse till ett mer signi-
fikant abstrakt meningsskapande (signifikant mening) för att småningom inför-
livas i kroppstekniker och utöka det som är immanent för oss. Den teoretiska 
utvecklingen prövas genom att göra en praktisk epistemologisk analys av jolle-
segling. Empiriskt innebär det beskrivningar av seglares omedelbara upplevelser 
och hur dessa begripliggörs utifrån specifika syften som seglaren och instruktö-
ren gemensamt skapar. För att kunna genomföra den analysen har begreppen 
”upplevelser”, ”immanent mening” och ”konsumerande erfarenhet” operation-
aliserats. Den operationaliseringen består i att även om alla dessa begrepp hän-
visar till den omedelbarhet med vilken vi erfar saker i världen (alltså den realism 
i vilken det kroppspedagogiska perspektivet har sin grund) så måste vi göra en 
analytisk skillnad för att identifiera dessa som olika erfarenhetssituationer inom 
ramarna för en praktisk ”inquiry”-process. Den skillnaden består analytisk i att 
”immanent mening” och ”konsumerande erfarenheter” alltid förstås i relation 
till ett specifikt syfte medan detta inte är fallet med upplevelser. Därför beskrivs 
dessa som olika erfarenhetssituationer. Detta är också ett viktigt resultat i relat-
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ion till det första syftet med avhandlingen att utveckla en modell för att förstå 
och undersöka lärande av kroppstekniker.  

I den kroppspedagogiska situation som analyseras identifieras hur en viss 
vana att genomföra ett rullslag blir central för att skapa signifikant mening och 
sedan hur detta omformas mot en kroppsteknik som innebär en utvecklad 
vana. Här används begreppet vana för att analytiskt beskriva kontinuiteten mel-
lan signifikant mening (jfr ”veta att”) och immanent mening (jfr ”kunna hur”). 
Kroppstekniker är intelligenta vanor när de kan användas för att utöka det som 
är immanent (som står fast) för oss. I sådana vanor kan kontinuitet och föränd-
ring uppstå i meningsskapandet.  

Analysen i delstudie tre visar att seglaren (Liza) arbetar med att förändra sin 
kroppsteknik samtidigt som hon är införlivad i ett signifikant meningsskapande. 
En del av resultatet av det meningsskapande beskrivs som en distribuerad pro-
blematisk situation som består i tekniken att först luta båten i lä, sedan förflytta 
sig över till lovart och därefter trycka ner båten så den ligger plant mot vattnet 
(se bild 1-4 i delstudie tre). En del av innehållet i denna process beskrivs som en 
situerad epistemisk relation mellan lä-lutningen på jollen, kraften i seglet och 
den önskvärda lovartslutningen. När Liza skapar en situerad epistemisk relation 
så innebär det att hon riktar uppmärksamhet mot ett specifikt signifikant me-
ningsskapande. När Liza också har lärt sig att identifiera något slags indikator 
på en situerad epistemisk situation (i delstudie III representeras det av ”mjukt”) 
så är hon i en position där hon kan göra en konsummerande erfarenhet. Ge-
nom upprepade fall av sådana konsummerade erfarenheter så transformeras 
signifikant mening till immanent mening. Att skapa situerade epistemiska relat-
ioner och uppmärksamma SER-indikatorer är att på ett praktiskt och kroppsligt 
sätt transagera med miljön.  
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6. Sammanfattande diskussion 

Ambitionen med avhandlingen har varit att skapa kunskap om lärandet av 
kroppstekniker. Jag vill börja detta avslutande kapitel med två klargöranden i 
relationen till den ambitionen då det utgör bakgrunden till de tre delsyftena som 
jag vill diskutera.  

Det första klargörandet handlar om att jag haft för avsikt att begripliggöra 
kroppsliggörande utifrån teoretiska och metodologiska aspekter. Studien har i 
detta sammanhang bestått i en begreppslig utredning av hur erfarenhet och 
kunskap kan förstås i relation till lärande av kroppstekniker. Därutöver har 
studien bestått av en utveckling av en modell för att med hjälp av praktisk 
epistemologisk analys kunna göra beskrivningar av vad instruktör och jolleseg-
lare faktiskt gör när de är upptagna av att ge och följa instruktioner i relation till 
kroppstekniker. Det andra klargörandet gäller att jag också haft för avsikt att 
empiriskt undersöka kroppsliggörande genom att beskriva lärandet av kropps-
tekniker så som det sker i kroppspedagogiska situationer. Detta betyder dock 
inte att själva forskningsprocessen inneburit att jag först försökt begripa något 
och sedan skridit till verket genom att empiriskt undersöka ett fenomen. Varken 
texten i kappan eller delstudiernas inbördes relation rymmer en sådan sekventi-
ell logik. Förhoppningsvis har detta redan framgått, i annat fall kommer det att 
bli något tydligare i denna sammanfattande diskussion.  

Forskning om segling utgör kanske inte den största samlingen av vetenskap-
liga publikationer men det är heller inte en praktik som vetenskapligt neglige-
rats. Segling har studerats inom exempelvis sportmedicine (Allen & De Jong, 
2006), som ett verktyg för grupputbildning (Mcdolloch m.fl., 2010) samt i relat-
ion till maskulinitet (Bricknell, 1999). Därtill har även tillgängligheten till segling 
som sport för olika grupper i samhället belysts (Aversa, 1986). Jag har valt att 
empiriskt undersöka kroppsliggörande genom att studera hur jolleseglare lär sig 
att utveckla kroppstekniker. På ett sätt innebär det att avsikten inte primärt har 
varit att genomföra seglingsforskning. Inflygningarna jag gjorde i kapitel 2 hade 
då getts en något annan karaktär. Det har snarare varit så att jolleseglingsaktivi-
teter har kunnat erbjuda bra empiriskt motstånd för att kunna arbeta med ut-
vecklingar av perspektiv och begreppsapparater i syfte att skapa en modell för 
skapa kunskap om lärande av kroppstekniker. Det är mot bakgrund av den 
relationen mellan seglingsforskning och min egen studie som syftena nedan ska 
förstås: 

 
1. Utveckla en modell för att förstå och undersöka lärande av kroppstek-

niker 
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2. Genom analyser belysa samspelet mellan individ och miljö i lärandet av 
kroppstekniker 

3. Genom analyser belysa kontinuitet och förändring i lärandet av kropps-
tekniker.  

 
Dessa syften innebär naturligtvis inte att jag vill degradera seglingspraktiken och 
framhäva den som utbytbar med vilken annan praktik som helst. Tvärtom, jag 
har i min studie varit tvungen att förstå och undersöka det jolleseglingsspecifika 
för att kunna analysera lärande av kroppstekniker.  

I formuleringen av avhandlingens problemområde underströk jag med stöd i 
Shilling (2008, s. 85-103) och Johnson (2007, s. 24-32) att avhandlingens studie 
vilade på ett ställningstagande som innebär att vi lär oss vad vi kan göra genom 
samma rörelser som vi lär oss den innebörd saker har för oss. För att segla en 
jolle krävs det koordineringar av en mängd rörelsemoment och jag utpekade 
därför kroppstekniker som en väsentlig del av jolleseglares lärande samt som ett 
betydelsefullt pedagogiskt fenomen. Jag finner det också viktigt att återigen 
understryka att begreppet kroppstekniker är en bland flera preciseringar av vad 
det kan innebära att i pedagogiska situationer kroppsligöra kunskap. Med andra 
ord, det är många pedagogiska dimensioner förbundna med förkroppsligad 
kunskap som jag inte berör eller kan uttala mig om.  

I syfte att kontextualisera avhandlingens problem gjorde jag tre olika inflyg-
ningar i kapitel 2. Inflygningarna mot forskning kring praktisk kunskap, sam-
hällvetenskapernas ökade intresse för kroppliga dimensioner, samt situerade 
och pragmatiska perspektiv på lärande resulterade i en agenda för de teoretiska 
begreppsutredande resonemangen i kapitel 3. Att utgå från ett genomlevande-
perspektiv på kunskap och utveckla en pragmatisk förståelse för den realism 
som kännetecknar det kroppspedagogiska perspektivet, är ett genomgående 
tema i kapitel 3. Vidare gjordes en pragmatisk transaktionell tolkning av den 
ömsesidighet mellan individ och miljö, och kontinuitet och förändring i läran-
det, som är utgångspunkten både för ett kroppspedagogiskt perspektiv och 
situerade och pragmatiska perspektiv på lärande.  

Jag kommer i det följande att behandla de tre syftena i tur och ordning. 

Syfte 1 
I avhandlingen har jag betonat ett kroppspedagogiskt perspektiv för de under-
sökningar jag gör. Den beskrivning av kroppspedagogik som följt med sedan 
inledningen är att studier i kroppspedagogik innebär: 

studier av centrala pedagogiska medel genom vilka en kultur vidareför tekniker 
och förmågor och vanor, förkroppsligade erfarenheter som relaterar till tilläg-
nanden av och misslyckanden att tillägna sig dessa kulturella särdrag, samt de 
förkroppsligade förändringar som karaktäriserar dessa processer (Shilling 2007, 
s. 13; Shilling 2010, s. 158; Shilling & Mellor 2007, s. 533; Shilling & Mellor 
2010, s. 30). 
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Jag har behandlat ”vidareför” genom att koncentrera mig på undervisning, och 
närmare bestämt den undervisning som jolleseglare är införlivade i. ”Vidareför” 
hänvisar inte bara till ett slag reproduktion men ett aktivt samkonstituerande, 
ett skapande, som upptar alla situationens deltagare. ”Tillägnanden av och miss-
lyckanden att tillägna sig” kopplar jag till att personer både handlar och genom-
lever konsekvenser av handlingar i relation till specifika syften som undervis-
ningen innehåller. I den processen (beskriven som en ”inquiry”-process) skapas 
lärande. 

Modellen för lärande av kroppstekniker är ett resultat av ett arbete där jag 
för det första har försökt att möta upp den erfarenhetsgrundade kunskap som 
fokuseras i forskning kring praktisk (t.ex. Andersson Gustavsson, 2002; Jern-
ström, 2000; Johansson, 2002; Bornemark & Svaneus, 2009; Göranzon, 1990). 
För det andra, så har jag inspirerats av en handlingsorienterat perspektiv på 
Mauss (1973) begrepp kroppstekniker (t.ex. Crossley, 2006; Shilling, 2008; 
Lyon, 1997). För det tredje, så har jag i utvecklandet av modellen sökt mig mot 
perspektiv på ”kropp” som inte överskuggar andra viktiga pedagogiska feno-
men som undervisning, interaktion och lärande (t.ex. Evans, m.fl., 2008; Rich, 
2010; Shilling, 2010; Larsson & Quennerstedt, 2012; Maivorsdotter & Wick-
man, 2011; Lande, 2007; Crossley, 2006). Jag har vidare grundat modellen i ett 
pragmatiskt perspektiv på lärande för att belysa samspelet mellan individ och 
miljö samt kontinuitet och förändring. I utvecklandet av modellen har jag fört 
dessa tankar och perspektiv vidare genom att med stöd i Johnson (2007) utgå 
från Deweys förkroppsligade meningsteori. Denna beskrivning hänvisar till hur 
jag har arbetat begreppsligt för att skapa en grund till den modell för lärande av 
kroppstekniker som jag beskrev i slutet på kapitel 3. Men modellen är inte en 
ren teoretisk produkt, utan den är lika mycket ett resultat av de empiriska ana-
lyser jag gjort i de olika delstudierna. Modellen inbegriper både lärandets inne-
håll i form av situerade epistemiska relationer (SER) och indikatorer på situe-
rade epistemiska relationer (SER-indikatorer) samt lärandets process i termer av 
kontinuitet och förändring, och samspelet mellan individ och miljö, i menings-
skapandet. En väsentlig del av modellen är distinktionen mellan olika erfaren-
heter, eller rättare uttryckt olika erfarenhetssituationer (se delstudie III). I detta 
hänseende lutar jag mig, precis som Johnson (2007), på den distinktion Dewey 
gör mellan “experience had” och “experience known”, vilket i kapitel 3 represen-
teras av ”upplevelser” och ”erfarenheter”. Dewey gör distinktionen mellan 
upplevelser (experience had) och erfarenheter (experience known) på analytisk 
nivå då han hans perspektiv på kunskap innebär att människan inte står inför 
uppgiften att hantera två olika typer av erfarenhetssystem som på något sätt ska 
sammanföras för att vi ska kunna skrida till handling. Upplevelser och erfaren-
heter förenas i ”inquiry”-processen (se t.ex. Sleeper 1986, s. 69-70, 190;  Shook 
2000). 

Vanligen förstår vi vad kroppsliga upplevelser innebär. Vi kan säkerligen alla 
känna igen att vi kroppsligt märkt av något som vi varit med om. Men, att 
kroppsliggörandet i dessa situationer också bibringar oss saker i situationer då 
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vi utvecklar begreppslig och prepositionell kunskap är en tanke som vanligen 
inte ligger lika nära till hands. Dewey utvecklade sin förkroppsligade menings-
teori för att förklara kontinuiteten mellan sådana direkta upplevelser och mer 
syftesrelaterade erfarenheter och kunnigt handlande. Det är en sådan syn på 
erfarenheter som modellen grundar sig i och som i analyserna av jolleseglares 
lärande av kroppstekniker har kopplats till den praktiska epistemologiska ana-
lysen. 

En annan problematik som Dewey och James hanterar är att om vi ser vår 
förmåga att skapa mening av erfarenheter endast som något som syftar till att 
utveckla begreppslig och prepositionell kunskap, då negligerar vi det skapande 
och hantverkande som vi är kapabla till. Därför uppfattar Dewey människans 
förflyttning från situationer av upplevelser till situationer som innebär ett tydli-
gare meningsskapande (intellektualisering) som en process som syftar till att 
återföra oss själva och de produkter (begreppsliga så väl som materiella) vi 
skapar till livets omedelbara realiteter igen. Ett av bidragen med avhandlingen 
ser jag som att lärande av kroppstekniker kan belysas genom att studera dessa 
”återföranden” i faser där det antar formen av intelligenta vanor. Här kan mina 
seglingsanalyser jämföras med till exempel Illum & Johanssons (2009) analyser 
av hur elever i slöjdverksamhet lär sig hur något är tillräckligt ”mjukt”. De kon-
kluderar att det inte räcker för läraren att beskriva materialet eller produkten, 
utan eleven måste också uppleva materialet och lära att tänka med materialet. 
Att bedöma material på detta sätt beskriver Illum och Johansson (2009) som ett 
kroppsliggörande. På det viset ”byggs tanke och handling in i upplevelserna” 
(2009, s. 79).  

Melander och Sahlström (2009) visar genom videoanalyser hur pilot-elever i 
interaktion med instruktören lär sig att tolka olika situationer och manövrerar 
sitt flygplan genom att utveckla en situerad uppmärksamhet (situation aware-
ness). Genom att manövrera planet och samtidigt utvärdera konsekvenserna av 
sina manövreringar så kan piloten förbättra sin teknik att styra planet genom att 
han succesivt tillägnar sig en situerad uppmärksamhet. Erfarenheterna piloten 
gör i manövrerandet förbinds i undervisningssituationen med en kroppslig 
perception, eller i avhandlingens vokabulär: en teknik att se.  

I mina analyser av lärande av kroppstekniker har jag också visat att det uti-
från en upplevelse, eller utifrån en begriplighetsproblematik, inte räcker med att 
förstå (jfr att skapa en situerad epistemisk relation). Vad som också krävs är att 
det skapas en kontinuitet mellan den förståelsen och en specifik kroppsrörelse. 
I den meningen utgör de empiriska analyserna och modellen ett klargörande av 
hur det skapas kontinuitet mellan upplevelser och meningsskapande, samt mel-
lan signifikant mening och kroppsrörelser (delstudie III). De analyser jag har 
gjort ger empiriskt grundad kunskap om hur denna kontinuitet åstadkoms i 
handling. I delstudie III när Liza ska lära sig att göra ett ”rullslag” undersöker 
Liza och instruktören Lizas teknik att genomföra ett ”rullslag”. Genom att be-
döma Lizas teknik i relation till om ”rullslaget” genomförs på ett ”mjukt” sätt 
uppmärksammar de vilka erfarenheter som är betydelsefulla. ”Mjukt” identifie-



 91

ras i analysen i delstudie III som en indikator på när Liza manövrerar15 jollen på 
korrekt sätt i relationen till aktuell lutning på jollen, kraften i seglet och önsk-
värd lutning på jollen (SER). Min poäng här är att för att lära sig bedöma om ett 
”rullslag” är ”mjukt” räcker det inte att instruktören beskriver den rörelse som 
Liza ska göra. Utan Liza måste uppmärksamma vad hon upplever när hon gör 
en specifik rörelse (begagnar sig av sin rullslagsteknik) i relation till den situe-
rade epistemiska relation hon och instruktören skapat. I denna mening lär sig 
seglare allt medan de fortskrider i sin aktivitet och skapar relationer och formu-
lerar problematiska situationer. 

Nyberg (2014) visar hur friåkare utvecklar sitt tysta kunnande i relation till 
rörelser. Förmågan att röra sig på ett speciellt sätt ser Nyberg som en kunskap 
som är både praktisk och teoretisk. Vidare så understryks vikten av att kunna 
undervisa mot detta slags kunskaper. På liknande sätt pekar också Jernström 
(2000) på betydelsen av att kunna undervisa mot tyst kunnande men utifrån 
relationen lärling – mästare.  

I förhållande till Illum & Johanssons (2010), Melander & Sahlströms (2009) 
samt Nybergs (2014) och Jenrströms (2000) studier, kan man i relation till min 
modell för lärande av kroppstekniker säga att slöjd- och piloteleverna liksom 
friåkarna och Jernströms hattmakare, i handling försöker lära sig att skapa eller 
vidareutveckla situerade epistemiska relationer och göra dem kontinuerliga med 
specifika rörelser och tekniker. Detta inbegriper samtidigt situerad uppmärk-
samhet (Melander & Sahlström, 2009), bedömningar (Illum & Johansson, 2010) 
och komplex kunskap om specifika rörelser (Nyberg 2014). 

Syfte 2 
Eftersom modellen även är ett resultat av empiriska analyser så går den igen i 
syfte 2 och 3. Med det menar jag att innehåll och process inte kan separeras 
från syfte 2 och 3, eftersom jag beskriver det innehållsliga i att lära sig kropps-
tekniker som situerade epistemiska relationer (SER) och indikatorer på situe-
rade epistemiska relationer (SER-indikatorer). Med process avses den ”inquiry”-
process som deltagarna involveras i när de försöker lära sig kroppstekniker. 

Det specifika med syfte två är att i undersökningen av processen är jag speci-
fikt intresserad av att utröna hur samspelet mellan individ och miljö inverkar på 
lärande av en kroppsteknik. Skälet till detta är dels Mauss (1973) förståelse av 
kroppstekniker dels de studier där kropp undersöks i termer av deltagares hand-
lingar (Pink, 2011; Larsson & Quennerstedt, 2012; Lande, 2007; Öhman, 2007, 
Crossley, 2004), dels den pragmatiskt influerade lärandeforskningens som un-
derstryker att lärandet inbegriper en genomlevandeaspekt av interaktionen mel-
lan individ och miljö (t.ex. Öhman, 2006).  

Maus (1973, s. 85) framhöll att en kroppsteknik kan förstås som ‘‘physio-
psycho-sociological assemblages of series of actions’’. Det som framgår i ana-

                                                      
15 Denna manövrering består i delstudie III av att Liza förflyttar sig från den ena sidan av båten 
till den andra i en stagvändning (slag). 
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lyserna är att lärande av kroppstekniker sker i termer av att jolleseglare kontinu-
erligt iscensätter, eller blir delaktiga i, möten med den fysiska (vind, vatten, båt) 
såväl som den sociala miljön. För att begripliggöra dessa möten i en ”inquiry”-
process skapar seglarna relationer mellan sina fysiska och intellektuella (psyko-
logiska) erfarenheter och dessa miljöer. I den meningen kan man säga att min 
modell för lärande av kroppstekniker ger möjlighet att både förstå och under-
söka hur kroppstekniker inbegriper de dimensioner som Maus pekade på. Mo-
dellen tillsammans med praktisk epistemologisk analys gör det möjligt att utföra 
in-situ-analyser om hur samspelet mellan individ och miljö bidrar till lärandet av 
denna typ av intelligenta vanor som Maus kallar för kroppstekniker. Därmed 
skapas ett komplement till analyser där deltagare reflekterar över sina erfaren-
heter i efterhand.   

Shilling (2008) och Joas (1996) understryker utifrån pragmatiska perspektiv 
på kropp att kroppsliggörande också inkluderar individers förmåga att bedöma 
och reflektera över vad som är praktiskt och effektivt. Det vill säga att kropps-
liggörandet inte bara är reproduktivt. Genom att undersöka lärande av kropps-
tekniker in situ har jag genom min modell försökt komma åt hur jolleseglare är 
riktade mot att lösa saker praktiskt och effektivt direkt i situationen. Det är 
också i linje med hur Schön (1992) hänvisar att elever inte bara lär sig genom att 
reflektera över vad de gjort utan att de reflekterar i handling. 

I förhållande till de studier som har fokuserat miljöns betydelse för lärandet 
så har jag bidragit med att visa hur samspelet mellan individ – miljö påverkar 
lärandet. Det vill säga, jag har försökt visa på hur seglarnas tidigare erfarenheter 
(det som står fast för dem), i termer av immanent mening och vanor, samspelar 
med den fysiska och sociala miljön i seglarnas meningsskapande. De gemen-
samma med de kroppspedagogiska situationer som analyserats i de olika delstu-
dierna är att seglaren initialt behärskar en vana och att en mängd saker står fast 
för dem, men att denna vana på olika sätt utmanas, det vill säga en teknik sätts 
på spel i de situationer som de blir delaktiga i eller iscensätter. Tobias, i delstu-
die I, vet vilka villkor som gäller för att kunna styra båten (han måste ha fart 
och han måste ha vind) men situationen inbegriper så komplexa relationer mel-
lan vindriktning, vindstyrka och instruktioner att han blir osäker. I delstudie II 
visar Liza att hon vet hur hon styr sin båt men när hon ska göra det utan roder 
måste hon begagna sig av mer kraftfulla kroppsliga rörelser för att kunna ma-
növrera båten. Och slutligen, i delstudie III, visar Liza att hon är kapabel att 
genomföra rullslag och vad rullslaget ska gagna men hon behöver slipa på tek-
niken för att den ska bli effektiv.  

Syfte 3 
Det specifika med syfte 3 är att jag i undersökningen av processen är specifikt 
intresserad av att utröna hur kontinuitet och förändring uppstår i meningsskap-
andet. Shilling (2008), liksom Johnson 2007), har framhållit att någonting är 
meningsfullt innebär att det på något sätt anknyter till tidigare, aktuella och 
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framtida erfarenheter, faktiska så väl som tänkbara eller möjliga. Forskning som 
har fokuserat på de situerade aspekterna av lärandet har visat på hur den fysiska 
och den sociala miljön medför till att elevernas erfarenheter förändras och där-
med att ett lärande sker. Jag har också tagit fasta på denna sida av meningsskap-
andet och belyst förändring i meningsskapandet. I mina analyser har jag visat 
hur deltagarna överbryggar gap genom att skapa relationer mellan tidigare erfa-
renheter (såväl kroppsliga som kognitiva) och det nya i de möten de iscensätter 
eller blir delaktiga i. Skapandet av dessa relationer innebär att det såväl som 
förändring också skapas en koninuitet i meningsskapandet. Därmed är det möj-
ligt att förstå hur ett tidigare lärande tas vidare i nya situationer och hur denna 
”vidaretagning” medför att erfarenheterna förändras. Om denna förändring 
innebär att deltagarna utökar sin möjlighet att, utifrån ett visst syfte, koordinera 
sina handlingar i relation till miljön, så har det skett ett lärande. I denna mening 
kan mitt arbete ses som en konkretisering av den ovanstående beskrivning jag 
gav utifrån Shilling (2008) och Johnson (2007) om hur något får mening.   

Mot bakgrund av praktiska epistemologiska analyser av Idrott och hälsa-
lektioner så konkluderar Quennerstedt (2013) att en av de avgörande undervis-
ningsfrågorna är att utveckla studenters förmåga att skapa kroppsliga vanor 
som kan användas i olika sammanhang. För att göra det måste vi undervisa mot 
att kroppsliggöra vanor på olika sätt och därmed vidga elevers uppmärksamhet i 
olika undervisningssituationer.  

I viss mån kan mina analyser av jolleseglares lärande av kroppstekniker ses 
som ett komplement till studier av situerat lärande genom att jag med ett prag-
matiskt erfarenhets- och vanebegrepp även för in kontinuitetsaspekten i ana-
lyserna. Jolleseglarna måste kroppsliggöra upplevelser i specifika situationer för 
att kunna tillägna sig ändamålsenliga kroppstekniker. Jag har beskrivit jollesegla-
res lärande av kroppstekniker genom att belysa hur de är aktivt engagerade i 
praktiska ”inquiry”-processer. Det innebär att rikta uppmärksamhet mot vissa 
saker, urskilja specifika saker för att åstadkomma ett effektivt handhavande av 
jollen. Att lära sig kroppstekniker är i denna mening att situera rörelser och 
skapa intelligenta vanor som kan användas i olika sammanhang. Det är på detta 
sätt som jag har försökt att hantera inte bara förändringen i meningsskapandet 
men även kontinuiteten. 

Avslutande diskussion 
I Kapitel 2 redogjorde jag för hur forskning kring praktisk kunskap uppehållit 
sig vid termer som ’fronesis’ och ’tyst kunskap’. Dessa begrepp syftar på en 
praktisk bedömningsförmåga. Mitt bidrag i relation till forskning kring praktisk 
kunskap kan ses i termer av en techné-dimenson. I jollesegling handlar det om 
att veta vid vilken tidpunkt och med vilken kraft specifika tekniker ska göras, 
hur det påverkar båtens kurs och balans i förhållande till det syftet som för 
tillfället karaktäriserar situationen. Att veta vad ”lova” och ”rullslag” är handlar 
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om att kunna göra det, att kunna rörelserna. Än mer, det handlar om att kunna 
göra rörelserna i exakt rätt ögonblick. När seglare och instruktör skapar situerad 
epistemiska relationer (SER) och erfar indikatorer (SER-indikator) i relation till 
kroppstekniker är det för att kunna uppmärksamma ett exakt ögonblick i relat-
ion till seglarens rörelse. Ytterligare mer, det är för att kunna kroppsliggöra 
detta exakta ögonblick så att seglarna förhoppningsvis kan utöka det som är 
immanent för dem.  

Jolleseglaren avläser konstant den närliggande miljön och letar efter tecken 
som har betydelse för hur segelbåten ska manövreras. Olika segelvatten och 
väderförhållande, faser i ett träningspass och manövrar, kräver olika förmågor 
och olika tekniker. När en jolleseglare ska öva upp skickligheten i olika moment 
krävs det att tidigare tekniker omprövas, eller sätts på spel, för att lära sig att 
göra helt andra bedömningar än vanan bjuder. Även om man skulle kunna ar-
gumentera för att seglaren har ”sjöben” eller ett speciellt ”seende” så är det inte 
i kraft av en enda kroppsteknik som jolleseglare gör bedömningar i olika situat-
ioner. Det handlar om olika kroppstekniker och olika syften. Olika slagtekniker, 
olika sätt att manövrera en jolle, etcetera. Ett träningspass i sin helhet rymmer 
därför en mängd olika kroppstekniker och jolleseglingspraktiken som helhet 
naturligtvis ett oändligt antal. Att identifiera kroppspedagogiska situationer 
innebär att analytiskt avgränsa mängden kroppstekniker för att kunna följa 
relationen mellan undervisning och lärande utifrån ett avgränsat syfte. Det be-
tyder inte nödvändigtvis att en kroppspedagogisk situation endast inrymmer ett 
slags kroppsteknik, men det betyder att antalet olika kroppstekniker begränsas 
för att jag som forskare ska kunna tydliggöra en specifik problematisk situation 
som de är upptagna av och identifiera en specifik ”inquiry”-process. 

Även om min studie visar att det visserligen inte är i kraft av en enda 
kroppsteknik som jolleseglare gör bedömningar i olika situationer, är det 
hursomhelst också så att för att kunna delta i ett institutionaliserat undervis-
ningssammanhang är det inte tillräckligt för jolleseglarna att behärska en eller 
ett par individuella kroppstekniker. Jollesegling innebär också ett slags ”meta”-
kroppsteknik. Det skulle kunna betraktas som ett slags språkspel som inrymmer 
handlingar i form av en rad olika kroppstekniker (Crossley, 2004, 2006). För att 
kunna delta i jolleseglingsundervisning krävs det i många hänseenden också att 
man behärskar denna ”meta”-kroppsteknik, språkspelet i sin helhet. Det inne-
bär att lärandet av kroppstekniker i de olika kroppspedagogiska situationer jag 
har analyserat också förlitar sig på en delad erfarenhet av att undervisa och bli 
undervisad i segling. Undervisningen bygger också på grundläggande vanor att 
bedöma vind, fart och kurs, att båten påverkas av ens egna rörelser på väldigt 
specifika sätt. För seglaren så existerar jollen för kroppen på detta sätt genom 
att den ligger klar för handhavande, att kroppen förstår båten på ett praktiskt 
sätt för att kunna ta del i seglingsundervisning. Begreppet kroppsteknik kan i ett 
bredare perspektiv syfta till att ha en sådan helhetsförståelse av segling och att 
utnyttja den för att kunna tillägna sig och finslipa kroppstekniker i olika mo-
ment och manövrar. En sådan analys av ”meta”-kroppstekniker ryms däremot 
inte direkt i avhandlingens studie. Däremot ryms den indirekt av det faktum att 
i detta ”finslipande”, i detta partiella tillägnande av kroppstekniker, förändras 
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också helhetsförståelsen. Tillägnandet och misslyckandet med att tillägna sig 
kroppstekniker i de kroppspedagogiska situationer jag har studerat, berör därför 
inte bara den unika situationen att kryssa (delstudie I), att styra utan roder 
(delstudie II), eller att göra ett effektivt rullslag (delstudie III). Det berör väldigt 
starkt också den vidare innebörden av vad det innebär att kryssa, att slå och att 
segla. Efter att ha lärt sig en ny kroppsteknik ligger jollen klar för handhavande 
på ett utvidgat sätt. Det handlar alltså inte om att addera kroppstekniker från 
olika moment, eller att först ha en helhetsförståelse och sedan öva in de olika 
momenten.  

Att generalisera begreppet kroppstekniker i sådan utsträckning att det bara 
skulle handla om en ”meta”-kroppsteknik (att ha ”sjöben” eller ett speciellt 
”seende”) skulle, i ett kroppspedagogiskt perspektiv, riskera att reducera bety-
delsen av den omedelbara upplevelsen, den som tar tag i seglarna när de hand-
lar, och som de kontinuerligt måste hantera för att manövrera jollen.  

Crossley (2004) beskriver tillägnandet av kroppstekniker i cirkelträning ge-
nom att poängtera att det även handlar om att lära sig ett språkspel. Kroppstek-
niker är här förbundna med ett visst sätt att ge, och agera på, instruktioner. 
Poängen med att identifiera SER och SER-indikatorer är att seglarna inte kan 
tillägna sig kroppstekniker enbart genom en verbal instruktion. Den verbala 
instruktionen kräver ett slags gemensam förståelse/karaktärisering av situation-
en. Förutsättningen för att cirkeltränings-deltageren ska kunna agera på in-
struktioner och tillägna sig kroppstekniker innebär i Crossleys studie att de 
kroppsligt måste vara i rytm i aktiviteten i relation till musiken: ”The playing of 
music aids in the construction of this intercoporeal order” (Crossley, 2004, s. 
46). På samma sätt beskriver Lande (2007) hur soldater tränas i att hitta en rytm 
i andningen: ”when the bodily consensus of breathing fails we see the coher-
ence of social interaction and the ’mutual-tuning-in’ …  of bodily rythms fall 
apart” (s. 100). Jolleseglaren har, som jag noterade i inledningen av avhandling-
en, en annan rytm att hantera: 

Som teknisk utsträckning av kroppen ger en liten båt direkta upplevelser av sjö 
och vind. Rörelser går direkt över i besättningen, vars rörelser i sin tur påverkar 
båten. Tryck, sug från vindar och vatten upplevs omedelbart (Hedberg 1999, s. 
314).  

 
Sammantaget visar mina empiriska analyser av jolleseglares lärande av kropps-
tekniker att seglare och instruktör skapar ett situerat innehåll (SER och SER-
indikatorer) genom att praktiskt undersöka och utvärdera (”inquiry”-processen) 
seglarens rörelser i relation till specifika syften. På detta sätt växer seglaren in i 
en kroppsteknik genom att lära sig uppmärksamma specifika upplevelser (”fart” 
i delstudie I, ”lovartsgirning” i delstudie II, ”mjukt” i delstudie II) och ta dem 
vidare genom att re-aktualisera dem i relation till de nya situationer som uppstår 
i konsekvens av seglarens manövrering av båten: seglaren blir mer erfaren.  
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Summary 

This thesis deals with the teaching and learning of practical embodied 
knowledge in the context of dinghy sailing. Here the focus in on the process 
and the product of teaching and learning, the role of the instructor for sailors 
learning and the interplay between teaching and learning. 

In Chapter 1, the research questions are defined against the background of 
recent developments in the field of body pedagogics. A transactional perspec-
tive (Dewey & Bentley, 1949) of embodiment is used, where ‘body’ is under-
stood as an activity. With that it follows that descriptions of ‘body’ cannot be 
differentiated from the environment in which the body has its function (Sulli-
van, 2001). Together with this, the concept of embodiment movement is placed 
at the centre of human beings processes of meaning-making (Johnson, 2007, p. 
24-32; Shilling (2008, p. 85-103). Marcel Mauss’ concept of body techniques 
(1973) is then used to specify what embodying knowledge in a certain educa-
tional setting means. 

Mauss argues that body techniques are ‘‘physio-psycho-sociological assem-
blages of series of actions’’ (1973, p. 85). Sailing a Dinghy means  being off-
shore with very little technology. As a technical extension of the body, a small 
dinghy affords immediate experiences of wind and water. Here movement goes 
right into the crew, whose movements in turn influences the dinghy. The club 
active dinghy sailor, who is inevitably part of an institutionalised educational 
setting, has to deal with this in a context in which he or she needs to follow 
instructions and understand the meaning of different techniques. Against this 
background the objectives of the study are to develop a model with which to 
understand and inquire into the learning of body techniques and to analytically 
elucidate the mutual relationship between the individual and the environment 
and the continuity and change involved in learning body techniques.  

Chapter 2 consists of a review of three independent fields, all of which start 
out from the premise that in order to understand human beings’ acting and 
knowing life we have to start in lived experience. The thesis combines im-
portant ideas about experience, practical skills and the individual-environment 
relationship developed in these fields through the approach of body pedagogics 
(Shilling, 2004; Shilling, 2007; Shilling and Mellor, 2010). One of the fields of 
research represents the Nordic tradition of research on practical knowledge and 
‘tacit knowledge’ (e.g. Göranzon, 1990; Johannessen, 1999; Liedman, 2001; 
Molander, 1996; Nielsen & Kvale, 2000; Rolf, 1991; Säljö, 2000). In the second, 
over the last twenty years a wealth of perspectives have been developed that 
seek to understand the relevance of the body in relation to culture, identity, 
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experience, meaning -making etc. This is the case in disciplines such as philoso-
phy (Butler, 1993; Clark, 1997; Garrison, 2009; Johnson, 2007), sociology (Joas, 
1996; Shilling, 2008; Waquant, 2004, Sennett, 2008), anthropology (Hutchins, 
1995) and psychology (Lakoff & Núñez, 2000).  One can almost talk about an 
‘embodiment turn’. In different ways, this body of research deals with the diffi-
culty of theoretically pointing out skills which we, as capable first person actors, 
often recognise as being in the body. The Nordic tradition and the ‘embodi-
ment turn’ are often neglected in educational research focusing on the relation-
ship between teaching and learning in institutionalised settings. In order to 
address this the thesis develops an approach that theoretically and methodolog-
ically creates knowledge about the learning of body techniques. For this reason, 
a third field of research has been of importance, namely; situated and pragmatic 
perspectives on learning and foremost Dewey’s transactional approach (Dewey 
& Bentley, 1949/1991). A transactional approach facilitates an understanding of 
knowledge production and learning, where the mind/body dualism is aban-
doned as an a priori starting point for investigations. The transactional ap-
proach also recognises the interplay between the psychological and the envi-
ronmental (social and cultural/institutional); a phenomenon that is now regard-
ed as a major challenge in research (Lehman et al., 2004, p. 705). This means 
that pragmatism can deal with the continuity and change as well as the mutual 
relationship between organism and environment. At the end of the chapter 
conclusions are drawn from these three different fields of research which re-
sults in an agenda for the theoretical and conceptual developments in Chapter 
3. 

Chapter 3 describes the theoretical frameworks and central concepts in un-
derstanding body techniques. The teaching and learning of practical embodied 
knowledge is understood by using the classical pragmatist concepts of experi-
ence, meaning, inquiry and habit and their connection to a developed idea of 
reflexive body techniques (Crossley, 2006). The concept of experience is used 
in compliance with Dewey (1958), who makes a distinction between experience 
had and experience known. Experience had and experience known can both be 
immediate experiences; what William James talked about as ‘pure experience’. 
That is, a unique, lived experience. Therefore, Dewey also makes a distinction 
between having an experience of an aesthetic quality and knowing an aesthetic 
experience in relation to a specific purpose in an inquiry. Body techniques are 
transactionally understood as results of such inquiry processes. Chapter 3 also 
outlines the concept of habit and describes its importance in relation to body 
techniques as ‘‘physio-psycho-sociological assemblages of series of actions’’ 
(Mauss, 1973, p. 85). Habits are therefore recognised as unifying “the body with 
the natural and social world in particular ways, having specific object and tech-
nologies as their targets, and exerting a certain command over the environ-
ment” (Shilling, 2008, p. 15). This could be described as when the unifying (the 
aesthetic experience) of physio-psyco-sociological actions is disrupted a body 
technique halts and has no command over the environment. In such situations 
humans experience problematic situations and seek to re-establish the meaning 
of the situation by engaging in inquiries. Habit is used in the study because the 
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pragmatic principle of continuity and change come together in habit. The theo-
retical development in Chapter 3 also aims at understanding processes of habit 
formation and inquiry on the background of Dewey’s distinction between sig-
nificant and immanent meaning (Johnson, 2007). The chapter ends with a de-
scription of a model of how sailors who engage in inquiry processes seek to 
create situated epistemic relations (SER) in order to design a way of framing 
educational situations. The model is not just a result of theoretical development 
alone, however, but has also been created against the background of empirical 
analysis. Understood through the model, dinghy sailors must also create (or 
identify) indicators of situated epistemic relations (SER-indicators) in order to 
open up paths to solutions. These SER-indicators are qualities of experience 
that sailors needs to embody to be able to re-unify physio-psyco-sociological 
actions and achieve a body technique.  

In Chapter 4, the research methodology and fieldwork are presented. The 
empirical material consists of video recordings of dinghy sailing. The data col-
lection and ethical considerations are clarified and the practical epistemological 
analysis (Wickman, 2004; Wickman & Östman, 2002a, 2002b), PEA, is de-
scribed in relation to body techniques. The thesis’s development of PEA con-
sists of a strategy to identify different experiencing situations in the context of 
practical embodied inquiry processes in dinghy sailing events. The first step in 
analysing the learning of body techniques is to identify certain body pedagogical 
situations. The conclusion that is drawn from the first paper is that in such 
situations it is impossible to proceed from a priori distinctions of bodily and 
mental behaviour. Rather, the analytical focus is directed towards how dinghy 
sailors are instructed in certain manoeuvring techniques. The learning of body 
techniques is then seen as depending on individual’s capacity and on context 
specific conditions. PEA is used to identify situated epistemic relations and 
indicators of these in participants meaning making processes. Here, four con-
cepts are used when analysing learning: stand fast, encounter, gap and relations 
(Wickman & Östman, 2002a, 2002b). What stands fast for the students is identi-
fied in their actual actions – in the use of the body or words – within the prac-
tice. When the students use a word or the body without hesitation or question-
ing, such movements or words are said to stand fast in the present situation. 
However, this does not mean that the same movement or word stands fast in 
all situations: standing fast is a situational description of the meaning that 
movements and words have in action. The term encounter is used to describe a 
specific situation in terms of what the actors interact with. An encounter can be 
made with the physical world, artefacts, peers, the teacher/instructor, earlier 
experiences etc. When a students stages or become part of a new situation a gap 
occurs. Most of the time this gap is instantly bridged with relations between what 
stand fast for the individual and new things encountered in the situation. At 
other times these gaps are noticed by the participants in terms of questions or 
hesitations; they experience a problematic situation. With these analytical con-
cepts PEA is used to study the interplay between the sailor’s earlier experiences 
and bodily skills (the psychological and the physiological) and the specific envi-
ronment at hand, to find out how sailors according to the developed model 
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accomplish certain intellectual judgements (creation of SER) in continuity with 
specific body movements. By focusing on the relations that are made relevant 
when bridging gaps, it is possible to identify which situated epistemic relation 
the participants (the sailor and the instructor) create and which qualities of 
experiences they must attend to and embody in orderto be able to execute a 
specific manoeuvre and learn certain body techniques.   

Paper 1 elaborates on the efforts that have been made within the field of 
‘body pedagogics’ to develop a theory and methodology that can deal with the 
corporeal aspects of experience and knowledge without adopting any form of 
dualistic conceptions of body/mind and organism/environment. The purpose 
is to first present a synthesis of James’ radical empiricism, Dewey’s transaction-
al understanding of experience and learning, and Marcel Mauss’ concept of 
‘body techniques’ and the notion of education embedded in it. Against the 
background of this theoretical development, and with a Transactional Model of 
Analysing Bodying (TMAB), the paper shows how we can analytically come to 
terms with the different dualistic problems that research into ‘body pedagogics’ 
has to deal with. Empirical examples of dinghy sailing are used to create 
knowledge about what we learn when learning embodied knowledge, and how 
this learning takes place. The paper argues that experience is an important con-
cept for understanding the acting knowing human being, describing how expe-
rience is organised and developed and outlining how this organisation can be 
understood as learning. The conclusion is that situations in which someone 
learns to embody certain knowledge are cases of overt actions, where we can 
see what kinds of relations are created and how these relations becomes em-
bodied and meaningful for further action. The system of relations, for example, 
between the direction of the wind, the current direction of the boat and the 
appropriate course, and the ways in which the sailor make these relevant, by 
references to speed, is concluded to be a very important part of a pedagogical 
means to achieve a body technique. 

Paper 2 investigates ‘tacit knowledge’ in terms of how we learn to embody 
‘tacit knowing’ in educational settings. The methodological challenges associat-
ed with ‘tacit knowledge’ are identified and the paper is grounded in a transac-
tional perspective on learning.  The developed transactional model for analysing 
bodying (TMAB) in paper 1 is applied to another dinghy sailing event to inves-
tigate how we can understand learning of ‘tacit knowledge’ as embodiment. In 
one, way paper 2 is an empirical generalisation of the results in paper 1. The 
“system of relations” (see the results in paper 1, above) is here formulated as 
situated epistemic relation (SER). In order to make sense of the empirical data 
in paper 2, the first sketch of the model of describing learning of body tech-
niques is drawn. The model emphasizes situated epistemic relations (SER) and 
indicators of situated epistemic relations (SER-indicator). In this model, ‘tacit 
knowing’ is operationalized ‘by using a development of practical epistemologi-
cal analysis (Wickman & Öhman, 2001) to empirically investigate learning in 
processes of ‘tacit knowing’. By studying how human beings learn a specific 
practical epistemology it is possible to determine and clarify what Polanyi refers 
to as “tacit”. The conclusion is that one of the main educational challenges in 
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relation to tacit knowledge might be to teach students to embody indicators of 
situated epistemic relations. At least, this is an important learning content when 
learning to embody tacit knowing in dinghy sailing.  

With the first sketch of a model of how we learn body technique in paper 2, 
the main objective in paper 3 is to ground this understanding theoretically and 
methodologically. It is possible for human beings to know things by habit and 
without being able to explain their knowledge. This phenomenon is further 
elaborated in paper 3, in which Dewey’s embodied theory of embodied imma-
nent meaning (Johnson, 2007) is discussed in relation to the distinction be-
tween immanent and significant meaning. This theoretical elaboration is then 
connected to body techniques and operationalised with PEA. Immanent mean-
ing is operationalised as stand fast. Consummatory meaning is operationalised as 
a gap-filling closure of a problematic situation. And finally, pure (or anoetic) 
experience is understood as experience of qualities that have not yet acquired 
meaning in a sailor’s process of practical embodied inquiry. The result is that 
learning is described as occurring when sailors have a need to make a continua-
tion between pure experience (e.g. feeling of unease, joy, desire, felt indetermi-
nate situation etc) and significant meaning in order to achieve something and 
hopefully earn immanent meaning. Significant and immanent meaning is built 
up transactionally. In order to arrive at a detailed description of how partici-
pants learn to take the measure of the continuously ongoing flow of experience 
and grow into a technique in relation to a problematic situation, a Situated Ep-
istemic Relation (SER) between present lean angle, power in the sail and de-
sired angle is identified. When you as a dinghy sailor create a situated epistemic 
relation you become directed to new significant meaning. Also, when you have 
learned the SER-indicators, in this case “smoothness”, you are in a position to 
experience consummatory meaning and thereby turn significant meaning into  
immanent meaning. 

In the final chapter, the results are discussed in relation to the purpose of the 
thesis. William James was deadly serious when he in 1884 (p. 195) proclaimed 
that “No one can walk across the platform at a public meeting with just the 
same muscular innervation he uses to walk across his room at home.” The 
overall contribution of the thesis is that embodiment of knowledge is an im-
portant educational phenomenon and has to be recognised in its own right 
rather than being regarded as a companion meaning of the “real” educational 
activity. Pragmatism’s concerns about how human beings adjust to and achieve 
integration with their surroundings are important in the case of dinghy sailing 
and help us to understand that in the process of inquiry a lot of immediate 
experiences and body movements have to be coordinated and meaningful if the 
sailor is to achieve a body technique. However carefully dinghy sailors practice 
and are instructed on the shore, we cannot escape the fact that when sailors are 
on the water, they have to perform all the various manoeuvres and make a vari-
ety of judgements with a simultaneousness and a timing that requires another 
cultivation of their experiences – a body technique. Of course, dinghy sailors 
are engaged in embodied activity. However, in order to learn a certain body 
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technique, dinghy sailors needs to ‘body’ specific meanings by inquiring and 
building relations between experience had and experience known.  
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